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PDI DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR 

APRESENTAÇÃO 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR promove a 
educação de qualidade, voltada à sustentabilidade, com vistas à inovação e ao desenvolvimento 
humano, científico e tecnológico. 

A equipe gestora do CENTRO UNIVERSITÁRIO toma suas decisões apoiadas nas 
avaliações realizadas pela CPA, como instrumento estratégico na busca de qualidade dos 
serviços educacionais e, assim, recoloca-a na trajetória ascendente de atendimento integral aos 
padrões de qualidade fixados pelo Ministério da Educação. 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional, para o período 2017/2021, é fruto de ações, 
metas e estratégias para consolidar sua atuação junto à sociedade em que está inserida, bem 
como sua plena regularidade junto ao Ministério da Educação para resultar, ao longo do período 
considerado deste PDI, numa instituição de excelência, que contribui fortemente para 
aumentar o sucesso acadêmico e profissional da comunidade em geral.  

Consideramos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 
9.394/1996); a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES; a Lei nº 13.005 de 25/06/2014, que aprova o Plano 
Nacional de Educação – PNE; o Decreto nº 9.235, de 15/12/2017, que dispõe sobre o exercício 
das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos 
cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino; o Decreto nº 
9.057, de 25/05/2017, que trata da educação a distância; entre outras.  

Por fim, destacamos a importância do papel dos professores, tutores, funcionários e 
gestores nesse processo de reconstrução e valorização do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
ARARAS “DR. EDMUNDO ULSON”.  

Raquel Cristina Barbosa Ulson Spindler 

REITORA 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1. Breve Histórico 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR, com limite 
territorial de atuação circunscrito ao município de Araras, Estado de São Paulo, e com 
abrangência geográfica de atuação na modalidade de educação a distância circunscrita aos 
polos de apoio presencial devidamente credenciados, é uma instituição de ensino superior, 
mantido pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ARARAS – AEA, pessoa jurídica de direito 
privado, sem finalidades lucrativas, inscrita no CNPJ sob o número 44.699.494/0001-10, com 
sede e foro na cidade de Araras/SP, Estatuto registrado em 08 de janeiro de 1972, sob o 
número 102, fls. 90 do livro “A”, no Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Araras, Estado 
de São Paulo, alterado em Ata no dia 25 de setembro de 2012, apresentada e protocolada em 
01/10/2012, digitalizada e registrada em microfilme sob nº 3757 e feita a averbação à margem 
do registro nº AV.7/102 – Livro “A Nº 1” – PJ, no Registro de Pessoas jurídicas de Araras/SP. A 
Associação Educacional de Araras, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO, iniciou suas 
atividades com a Faculdade de Ciências e Letras de Araras em dezembro de 1971.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR foi credenciado 
pela Portaria MEC nº 2.687 de 02/09/2004, publicada no DOU de 03/09/04 e recredenciado 
pela Portaria MEC nº 1.450 de 14/11/2017, publicada no DOU de 16/11/2017.  

Em 2010, o CENTRO UNIVERSITÁRIO obteve credenciamento para oferta de cursos a 
distância, conforme Portaria MEC nº 403 de 01/04/2010, publicada no DOU de 05/04/2010. 

Atualmente, o CENTRO UNIVERSITÁRIO possui autorização para oferta dos seguintes 
cursos de graduação:  

Cursos de Graduação do Centro Universitário 
Curso Grau Modalidade 

ADMINISTRAÇÃO Bacharelado A Distância 
ADMINISTRAÇÃO Bacharelado Presencial 

ARQUITETURA E URBANISMO Bacharelado Presencial 
ARTES VISUAIS Licenciatura A Distância 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado A Distância 
DIREITO Bacharelado Presencial 

ENGENHARIA AGRONÔMICA Bacharelado Presencial 
ENGENHARIA CIVIL Bacharelado Presencial 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Bacharelado Presencial 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Bacharelado A Distância 

FILOSOFIA Licenciatura A Distância 
GASTRONOMIA Tecnológico Presencial 

GEOGRAFIA Licenciatura A Distância 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Tecnológico Presencial 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Tecnológico A Distância 
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HISTÓRIA Licenciatura A Distância 
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL Licenciatura A Distância 

LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS Licenciatura A Distância 
LOGÍSTICA Tecnológico A Distância 
LOGÍSTICA Tecnológico Presencial 
NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 

PEDAGOGIA Licenciatura A Distância 
SOCIOLOGIA Licenciatura A Distância 
TEOLOGIA Bacharelado A Distância 

Fonte: e-MEC. 

No campo da pós-graduação lato sensu, o CENTRO UNIVERSITÁRIO ministra vários 
cursos de especialização, de acordo com as necessidades locais e regionais, são eles: 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO; ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E A PSICOPEDAGOGIA 
INSTITUCIONAL; ARTE E EDUCAÇÃO; ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO; DIREITO 
ADMINISTRATIVO; DIREITO AMBIENTAL; DIREITO CONSTITUCIONAL; DIREITO 
CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE CIVIL; DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; 
DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES; DIREITO DO CONSUMIDOR; DIREITO MATERIAL E 
PROCESSUAL DO TRABALHO; DIREITO PENAL - PARTE ESPECIAL; DIREITO SOCIETÁRIO; 
DIREITO TRIBUTÁRIO; DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR; EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
– EJA; EDUCAÇÃO DO CAMPO; EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL; EDUCAÇÃO ESPECIAL E 
INCLUSIVA; EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA COM ÊNFASE EM SURDEZ E LIBRAS; 
EDUCAÇÃO ESPECIAL E PSICOMOTRICIDADE; EDUCAÇÃO INCLUSIVA; EDUCAÇÃO INFANTIL; 
EDUCAÇÃO, POLÍTICA E SOCIEDADE; ENSINO LÚDICO; GESTÃO CONTÁBIL; GESTÃO DE 
CONTABILIDADE E FINANÇAS EMPRESARIAIS; GESTÃO DE LOGÍSTICA; GESTÃO DE 
LOGÍSTICA E OPERAÇÕES; GESTÃO DE MARKETING; GESTÃO DE MARKETING E 
COMUNICAÇÃO INTEGRADA; GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS; GESTÃO DE PESSOAS E 
LIDERANÇA; GESTÃO DE PROJETOS; GESTÃO ESCOLAR; GESTÃO ESCOLAR: ORIENTAÇÃO E 
SUPERVISÃO; GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS; GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS; 
GESTÃO FINANCEIRA; GESTÃO PÚBLICA; GESTÃO PÚBLICA; LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 
(LIBRAS); LÍNGUA PORTUGUESA ; LÍNGUA PORTUGUESA: REDAÇÃO E ORATÓRIA; 
LITERATURA EM LÍNGUA INGLESA; LÚDICO E A PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL; METODOLOGIA DO ENSINO DA ARTE; METODOLOGIA DO ENSINO DA 
MATEMÁTICA E DA FÍSICA;METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA; 
METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA; ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL; 
ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR; POLÍTICA E SOCIEDADE; PROCESSO CIVIL; 
PSICOMOTRICIDADE; PSICOPEDAGOGIA COM ÊNFASE EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; 
PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL; SECRETARIADO EXECUTIVO; SUPERVISÃO ESCOLAR; 
TEORIA GERAL DO CRIME E DAS PENAS. 
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1.2. Relato Institucional 

1.2.1. Conceitos Obtidos pela IES nas Avaliações Externas Institucionais e de Curso 

O Centro Universitário possui Conceito Institucional – CI 3 (2015), Índice Geral de Cursos 
– IGC 3 (2017) e IGC Contínuo 2.5112 (2017).  

A seguir, histórico de IGC’s. 

 Ano: 2017 – IGC 3 

 Ano: 2016 – IGC 3 

 Ano: 2015 – IGC 3 

 Ano: 2014 – IGC 3 

 Ano: 2013 – IGC 3 

Os conceitos obtidos pelos cursos ministrados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO nos últimos 
anos / ciclos avaliativos estão a seguir apresentados. 

Curso 
PRESENCIAL 

Autorização Reconhecimento 
Renovação de 

Reconhecimento 
CC 

Administração 

Portaria MEC 582, de 
26/06/1998, 

publicada no DOU em 
29/06/1998. 

Portaria MEC 974, 
de 02/04/2002, 

publicada no DOU 
em 03/04/2002. 

Portaria MEC 265, de 
03/04/2017, publicada 

no DOU em 04/04/2017. 
NSA 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Portaria MEC 3793, de 
12/12/2003, 

publicada no DOU em 
15/12/2013. 

Portaria MEC 371, 
de 18/05/2015, 

publicada no DOU 
em 19/05/2015 

Portaria MEC 914, de 
27/12/2018, publicada 
no DOU em 28/12/2018 

4 

Direito 

Portaria MEC 1.699, de 
03/12/1999, 

publicada no DOU em 
07/12/1999 

Portaria MEC 
1.466, de 

15/08/2006, 
publicada no DOU 
em 16/08/2006. 

Portaria MEC 188, de 
17/03/2018, publicada 
no DOU em 04/04/2017 

5 

Engenharia de 
Produção 

  
Portaria MEC 428, 

de 30/08/2013, 
publicada no DOU 
em 03/09/2013 

NSA 4 
Portaria CONSU nº 

03/2005, de 
02/12/2005 
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Engenharia Civil 
Portaria CONSU nº 

03/2005, de 02/12/2005 

Portaria MEC 426, de 
28/07/2014, publicada 

no DOU em 31/07/2014.  

Portaria MEC 1.091, 
de 24/12/2015, 

publicada no DOU em 
30/12/2015.  

4 

Engenharia 
Agronômica 

  
Portaria MEC 188, de 
17/03/2018, publicada 

no DOU em 22/03/2018 
NSA 5 

Portaria CONSU nº 
34/2013, de 

01/10/2013 

CST em 
Gastronomia 

Portaria UNAR nº 
41/2017, de 06/11/2017 

Aguardando prazo para 
protocolização do 

Reconhecimento no E-
MEC 

NSA NSA 

CST em Logística 
Portaria CONSU 

04/2004, de 08/09/2004 

Portaria MEC 648, de 
10/12/2013, publicada 

no DOU em 11/12/2013 

Portaria MEC 265, de 
03/04/2017, publicada 

no DOU em 
04/04/2017 

4 

CST em Gestão de 
Recursos 
Humanos 

Portaria UNAR 34/2013, 
de 01/10/2013 

Portaria MEC 246, de 
30/06/2016, publicada 

no DOU em 01/07/2016 

Portaria MEC 246, de 
30/06/2016, publicada 

no DOU em 
01/07/2016 

4 

Nutrição 
Portaria UNAR nº 

41/2017, de 06/11/2017 

Aguardando prazo para 
protocolização do 

Reconhecimento no E-
MEC 

NSA NSA 

      

        

Curso EAD Autorização Reconhecimento 
Renovação de 

Reconhecimento 
CC 

Administração 
Portaria UNAR 34/2010, 

de 07/04/2010. 

Portaria MEC 1.039, de 
03/10/2017, publicada 

no DOU em 04/10/2017 
NSA 4 

Ciências 
Contábeis 

Portaria UNAR 34/2010, 
de 07/04/2010. 

Portaria MEC 439/2017, 
publicada no DOU em 

22/05/2017 
NSA 4 
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Teologia 
Portaria UNAR 11/2014, 

de 21/05/2014. 

Portaria MEC 729/2017, 
publicada no DOU em 

17/07/2017 
NSA 4 

Engenharia de 
Produção 

Portaria UNAR nº 
21/2015, publicada em 

11/11/2015. 
Em tramitação NSA NSA 

Tecnólogo em 
Logística 

  Portaria MEC 439/2017, 
publicada no DOU em 

22/05/2017 
NSA 4 Portaria UNAR 34/2010, 

de 07/04/2010. 

Tecnólogo em 
Recursos 
Humanos 

Portaria UNAR 34/2010, 
de 07/04/2010. 

Portaria MEC 439/2017, 
publicada no DOU em 

22/05/2017 
NSA 4 

Artes Visuais 

  
Portaria MEC 439/2017, 
publicada no DOU em 

22/05/2017 

Portaria MEC 913, de 
27/12/2018, publicada 

no DOU em 
28/12/2018 

3 Portaria UNAR 34/2010, 
publicada em 
07/04/2010. 

Filosofia 

Portaria UNAR 34/2010, 
de 07/04/2010, 
publicada em 
07/04/2010. 

Portaria MEC 293/2016, 
publicada no DOU em 

08/07/2016 

Portaria MEC 913, de 
27/12/2018, publicada 

no DOU em 
28/12/2018 

4 

História 

Portaria UNAR 34/2010, 
de 07/04/2010, 
publicada em 
07/04/2010. 

Portaria MEC 293/2016, 
publicada no DOU em 

08/07/2016 

Portaria MEC 913, de 
27/12/2018, publicada 

no DOU em 
28/12/2018 

3 

Geografia 

Portaria UNAR 34/2010, 
de 07/04/2010, 
publicada em 
07/04/2010. 

Portaria MEC 292/2016, 
publicada no DOU em 

08/07/2016 

Portaria MEC 913, de 
27/12/2018, publicada 

no DOU em 
28/12/2018 

3 

Letras/Espanhol 

Portaria UNAR 34/2010, 
de 07/04/2010, 

Portaria MEC 292/2016, 
publicada no DOU em 

08/07/2016 
NSA 4 

publicada em 
07/04/2010. 

Letras/Inglês 

Portaria UNAR 34/2010, 
de 07/04/2010, 
publicada em 
07/04/2010. 

Portaria MEC 967, de 
01/09/2017, publicada 

no DOU em 04/09/2017 

Portaria MEC 913, de 
27/12/2018, publicada 

no DOU em 
28/12/2018 

4 

Pedagogia 

Autorização Portaria 
MEC nº 35/2010, 
publicada no DOU em 
19/04/2010. 

Portaria MEC 293/2016, 
publicada no DOU em 

08/07/2016 

Portaria MEC 913, de 
27/12/2018, publicada 

no DOU em 
28/12/2018 

4 
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Sociologia 

Portaria UNAR 34/2010, 
de 07/04/2010, 
publicada em 
07/04/2010. 

Portaria MEC 292/2016, 
publicada no DOU em 

08/07/2016 
NSA 5 

 
Fonte: e-MEC. 

1.2.2. Projetos e Processos de Autoavaliação 

O processo de autoavaliação do CENTRO UNIVERSITÁRIO, descrito neste PDI, é 
desenvolvido de forma a atender as dez dimensões do SINAES, organizadas em 05 (cinco) eixos. 
Ele contempla as políticas institucionais, visando o acompanhamento e a avaliação das ações. A 
autoavaliação institucional está articulada aos processos de planejamento institucional para 
efetivação das ações de melhoria. 

O processo de autoavaliação implantado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO, busca atender a 
uma tripla exigência da instituição contemporânea:  

1.Ser um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico;  

2.Ser uma ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária;  

3.Ser um processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 

Isso significa acompanhar metodicamente as ações, a fim de verificar se as funções e 
prioridades determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É este 
cotejamento entre o pretendido e o realizado que dá sentido à avaliação institucional. 

As ações do planejamento e avaliação institucional implantadas estão relacionadas com 
as políticas estabelecidas pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO e seu desenvolvimento, conforme 
observa-se nos processos institucionalizados de planejamento e nos relatórios de 
autoavaliação institucional produzidos ao longo do tempo. 

O processo de autoavaliação ocorre com participação da sociedade civil organizada e de 
todos os segmentos da comunidade acadêmica, com abrangência de instrumentos de coleta e 
índice de participação crescente. 

1.2.3. Divulgação e Análise dos Resultados da Autoavaliação 

A divulgação e análise dos resultados da autoavaliação são amplamente publicizadas pelo 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. Para tanto, são utilizados diversos meios de comunicação interna e 
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externa, tais como: painéis e quadros de aviso, reuniões, documentos informativos (impressos 
e eletrônicos), internet, redes sociais, seminários e outros. 

A divulgação dos resultados da autoavaliação propicia, ainda, oportunidades para que as 
ações concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo sejam tornadas públicas à 
comunidade interna e externa. 

A autoavaliação institucional atende às necessidades institucionais, como instrumento de 
gestão e de ação acadêmico-administrativa de melhoria institucional, evidenciando que todos 
os segmentos da comunidade acadêmica estão sensibilizados e se apropriam seus resultados. 

Os resultados divulgados, referentes à autoavaliação institucional e às avaliações 
externas, são analíticos e apropriados por todos os segmentos da comunidade acadêmica no 
Centro Universitário, proporcionando mudanças inovadoras na gestão institucional. 

1.2.4. Plano de Melhorias a partir dos Processos Avaliativos 

A elaboração de plano de melhorias a partir dos processos avaliativos resulta de um 
trabalho coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), a partir da investigação de 
eventuais fragilidades observadas:  

(a) no processo de autoavaliação institucional;  

(b) que tenham dado causa a resultados insatisfatórios (inferior a 3) nos conceitos e/ou 
indicadores divulgados pelo Ministério da Educação (CC, ENADE, CPC, IGC), bem como a 
identificação de medidas capazes de produzir melhorias efetivas em seus cursos ou no CENTRO 
UNIVERSITÁRIO; 

c) nas avaliações in loco realizadas pelo INEP. 

O Plano de Melhorias identifica as fragilidades apontadas nos diferentes processos 
avaliativos e encaminha para as medidas acadêmico-administrativas que deverão ser 
postuladas para o enfrentamento destas fragilidades. Os processos avaliativos permitem um 
diagnóstico mais preciso das fragilidades e deficiências que, por ventura, possam existir, 
permitindo estabelecer um plano de melhorias capaz de qualificar a oferta das atividades 
oferecidas pela instituição.  

1.2.5. Processos de Gestão 

O relatório de autoavaliação apresenta os processos e resultados avaliativos 
desenvolvidos no CENTRO UNIVERSITÁRIO, as análises realizadas pela CPA, bem como alguns 
resultados e indicativos de qualificação de processos, visando aliar cada vez mais avaliação e 
planejamento, contribuindo desta forma com os processos de gestão. 
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O resultado do processo de autoavaliação é encaminhado à instância superior do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, a quem compete definições ou redefinição e implementação das políticas 
acadêmicas que o processo avaliativo sugerir. 

Desta forma, o resultado da avaliação subsidia a reformulação do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), dos projetos 
pedagógicos de cursos e dos demais documentos institucionais, e as ações internas 
desencadeadas pelos órgãos deliberativos (Conselho Universitário, Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão e Colegiados de Curso) e executivos (Reitoria e Coordenadorias) do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO evidencia a interação entre os resultados do conjunto das 
avaliações em seu planejamento institucional e em suas atividades acadêmicas, de forma a 
demonstrar as melhorias da Instituição. 

São exemplos de ações decorrentes do resultado da autoavaliação institucional: 
divulgação da missão e do PDI para a comunidade acadêmica; fortalecimento das ações de 
extensão e atividades complementares; revisão e atualização dos projetos pedagógicos dos 
cursos, entre outros. 

1.2.6. Demonstração de Evolução Institucional 

Ao longo do quinquênio anterior, o CENTRO UNIVERSITÁRIO ofertou cursos de graduação 
e pós-graduação na sua região de inserção, garantindo novas oportunidades de acesso à 
educação superior presencial e a distância. 

Ao mesmo tempo fortaleceu a oferta de cursos de especialização e extensão nas áreas dos 
cursos de graduação em que atua. Expandiu a educação a distância mediante a implantação de 
polos de EaD em dezenas de municípios e cursos a distância. Desenvolveu projetos de extensão 
e de iniciação científica. 

1.3. Análise Sucinta e Crítica do PDI Anterior 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO teve seu Plano de Desenvolvimento Institucional anterior 
aprovado para o período 2012/2016. 

Ao longo desses 05 (cinco anos), o CENTRO UNIVERSITÁRIO promoveu uma expansão 
ordenada da oferta dos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu na sua região de 
inserção, garantindo novas oportunidades de acesso à educação superior. 

Nesse processo de expansão, primou pela qualidade dos serviços oferecidos, promovendo 
a ampliação de sua infraestrutura física e acadêmica, assim como a contratação de corpo 
docente, tutores e corpo técnico-administrativo qualificados para o exercício das atividades 
pertinentes. 
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O planejamento e a gestão do CENTRO UNIVERSITÁRIO constituíram ambiente favorável 
para a implementação de políticas e a viabilização dos objetivos, metas e princípios 
institucionais que asseguraram flexibilidade para planejar, avaliar e estabelecer padrões de 
qualidade para a gestão acadêmica e gerencial. 

A gestão do PDI teve a supervisão da Reitoria e da Comissão Própria de Avaliação, com a 
responsabilidade de implantar mudanças, utilizando, os resultados da avaliação, dos sucessos 
e desafios verificados pelo conjunto da comunidade acadêmica. 

As linhas gerais de avaliação do PDI, como instrumento de gestão, atentaram para o 
atendimento das decisões estratégicas do CENTRO UNIVERSITÁRIO e para a reafirmação de 
seu diferencial competitivo. Consideraram, ainda, o atendimento às demandas sociais, 
educacionais e tecnológicas apresentadas pela comunidade e pelo mercado de trabalho, como 
balizadores para a expansão e seu desenvolvimento. 

Anualmente, o PDI foi redimensionado como resultado de um processo de avaliação, da 
construção de ideias, de novas políticas e de ações estratégicas decorrentes de indicadores da 
avaliação institucional e de tendências do cenário da educação superior do país.  

No processo de atualização do PDI, a missão institucional foi considerada como um eixo 
referencial para o acolhimento das recomendações da comunidade acadêmica e das exigências 
da sociedade, de forma a reafirmar a pertinência e a autenticidade institucionais e sociais. 

A integração entre o PDI e o processo de autoavaliação institucional buscou, portanto, 
qualificar o grau de cumprimento da missão institucional na contribuição do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO para o sistema de ensino superior em sua área de inserção, de modo a se 
distinguir das demais IES em sua área de atuação, sendo efetiva sua contribuição ao 
desenvolvimento sustentável da sociedade. 

A metodologia de planejamento adotada pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO e aprimorada 
anualmente iniciou-se com a análise, pela administração superior, dos objetivos e metas do PDI, 
o que gerou a definição de prioridades cada ano. Assim, os objetivos e as metas orientaram o 
alinhamento das ações com a missão, com as políticas e os princípios institucionais. 

É realizado um autoestudo avaliativo através da Comissão Própria de Avaliação, o 
desempenho institucional, tomando como base o PDI, utilizado pelos dirigentes como reflexão 
das atividades desenvolvidas e como base para a adoção de mudanças e dos ajustes necessários 
ao aprimoramento institucional permanente. 

Periodicamente, o CENTRO UNIVERSITÁRIO definiu novas ações, partindo da análise do 
ambiente interno e externo e dos resultados do processo de avaliação que, integrados, 
apoiaram o seu desenvolvimento. 
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1.4. Missão e Valores 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR tem como 
missão promover educação de qualidade, voltada para sustentabilidade, numa visão integral, 
com vistas à inovação e ao desenvolvimento humano, científico e tecnológico. 

Para que possa efetivar a sua missão, o UNAR busca a formação holística de seu corpo 
discente por meio de atividades acadêmicas de iniciação científica e extensão e programas de 
monitoria. 

De acordo com o seu Estatuto, o CENTRO UNIVERSITÁRIO tem por finalidades: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III – incentivar o trabalho de iniciação científica, visando ao desenvolvimento 
da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, da publicação ou de outras formas de comunicação; 
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
iniciação científica e tecnológica geradas no CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Os valores que motivam e baseiam a relação da IES com os alunos e a comunidade local e 
regional consistem no respeito aos direitos humanos, aos princípios de liberdade e 
solidariedade humana, aos valores da democracia e ao meio ambiente. 

A efetivação dos valores que permeiam o CENTRO UNIVERSITÁRIO é traduzida em ações 
voltadas ao público interno e externo, por meio da materialização de programas de extensão 
voltados ao desenvolvimento e valorização humana, sustentabilidade e meio ambiente. 

1.5. Objetivos e Metas 

Tendo como referência a sua missão, o CENTRO UNIVERSITÁRIO estabeleceu como 
objetivos para o período 2017/2021: 
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 Ministrar cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e 
a distância, que atendam às demandas sociais e às necessidades do mercado de trabalho e 
regional; 

    Promover educação de qualidade, voltada para sustentabilidade, numa visão integral, com 

vistas à inovação e ao desenvolvimento humano, científico e tecnológico; 

 Estimular a iniciação científica voltada para a resolução de problemas e de demandas da 
comunidade na qual o CENTRO UNIVERSITÁRIO está inserido, alinhada a um modelo de 
desenvolvimento que privilegia, além do crescimento econômico, a promoção da qualidade de 
vida; 

 Consolidar a extensão visando promover a sua articulação com a sociedade, transferindo 
para esta os conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e iniciação científica, 
captando as demandas sociais para orientar a produção e o desenvolvimento de novos 
conhecimentos; 

 Consolidar as políticas de valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória 
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

 Democratizar o acesso aos novos recursos tecnológicos educativos, tornando-os acessíveis 
às atividades acadêmicas desenvolvidas, proporcionando inovação e qualidade na oferta dos 
serviços prestados; 

 Manter o corpo docente, de tutores e corpo técnico-administrativo qualificados, atualizados, 
motivados e, sobretudo, comprometidos com a missão institucional; 

 Oferecer apoio ao corpo discente, incluindo ações nos âmbitos social, acadêmico e cultural; 

 Disponibilizar infraestrutura física e acadêmica para o desenvolvimento das atividades do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO e contribuindo de forma efetiva para a consolidação dos seus cursos; 

 Ampliar a área de alcance do CENTRO UNIVERSITÁRIO por meio da implantação de novos 
polos de apoio presencial; 

 Utilizar a autoavaliação como estratégia de conhecimento da própria realidade institucional, 
a fim de melhorar a qualidade de suas atividades e alcançar maior relevância social; 

 Promover a educação ambiental, o respeito aos direitos humanos, à diversidade em todas as 
suas formas como modo de preparar os futuros profissionais para o exercício da cidadania 
plena; 

 Democratizar o acesso aos novos recursos tecnológicos educativos, tornando-os acessíveis 
às atividades acadêmicas desenvolvidas, proporcionando inovação e qualidade na oferta dos 
serviços prestados; 
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 Garantir a autosustentabilidade financeira. 

Para a realização dos seus objetivos, foram estabelecidas metas a serem alcançadas no 
período 2017/2021, conforme pode ser observado no quadro a seguir. 

CRONOGRAMA DE METAS 
METAS AÇÕES PRAZOS 

Recredenciar o Centro 
Universitário para a oferta de 
EaD.  

 Promover as ações necessárias para o 
recredenciamento institucional na oferta 
de educação a distância. 

2018 

Ampliar a oferta dos cursos de 
graduação presenciais e a 
distância. 

 Implantar a oferta dos cursos de 
graduação previstos neste PDI. 2017/2021 

Promover a oferta dos cursos 
de pós-graduação lato sensu. 

 Adotar as providências para a oferta dos 
cursos de especialização previstos neste 
PDI. 

2017/2021 

Desenvolver atividades de 
iniciação científica e extensão 
no âmbito dos cursos. 

 Envolver a comunidade acadêmica e a 
sociedade civil organizada, com o objetivo 
de definição dos eixos/linhas de iniciação 
científica institucionalmente prioritárias. 

Permanente 

 Incentivar a elaboração de atividades de 
iniciação científica e de extensão 
envolvendo os cursos de graduação e 
especialização. 

Permanente 

 Incluir alunos matriculados em 
atividades de iniciação científica e de 
extensão.  

Permanente 

 Estabelecer, para cada ano, percentual 
da receita da Instituição para investimento 
em iniciação científica e em extensão. 

Permanente 

 Incentivar a divulgação e a publicação 
dos resultados das atividades 
desenvolvidas em eventos e/ou revistas. 

Permanente 

 Realizar convênios com instituições, 
visando incentivar o desenvolvimento de 
projetos. 

Permanente 

 Promover eventos destinados ao debate 
de temas de interesse da iniciação 
científica e incentivar a participação de 
docentes e discentes em conclaves 
nacionais e internacionais. 

Permanente 

Divulgar e discutir as políticas 
institucionais constantes do 

 Desenvolver ações que permitam a 
implantação das políticas institucionais em 
consonância com a missão institucional. 

2017/2021 
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PDI com a comunidade 
acadêmica. 

 Promover a melhoria do desempenho 
dos alunos com comprovada deficiência 
por meio de atividades de nivelamento, 
voltadas para a superação das dificuldades 
observadas na sua formação anterior ao 
ingresso no CENTRO UNIVERSITÁRIO. 
 Aumentar o número de estudantes 
afrodescendentes e indígenas, concluintes 
dos cursos de graduação e pós-graduação 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 
 Propiciar as condições necessárias para 
a permanência nos cursos de graduação e 
pós-graduação dos ingressantes. 
 Reforçar a política de assistência e 
acompanhamento estudantil. 
 Promover as ações necessárias para 
incentivar a redução das desigualdades 
sociais e regionais. 

Permanente 

Fortalecer e expandir as ações 
relacionadas a educação a 
distância.  

 Promover a qualificação tecnológica e a 
inovação nos cursos a distância. 
 Garantir o aperfeiçoamento do AVA em 
relação às necessidades institucionais.  
 Garantir o acesso a biblioteca virtual 
para a comunidade acadêmica envolvida 
nos cursos a distância.  
 Implantar os novos polos de apoio 
presencial.  
 Disponibilizar infraestrutura física e 
acadêmica para os polos.  
 Contratar pessoal capacitado para atuar 
nos polos.  

2017/2021 

Promover ações institucionais 
no que se refere à diversidade, 
ao meio ambiente, à memória 
cultural, à produção artística e 
ao patrimônio cultural da 
região onde o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO está inserido.  

 Organizar seminários temáticos sobre a 
diversidade, o meio ambiente, a memória 
cultural, a produção artística e o 
patrimônio cultural da região. 
 Incluir nos componentes curriculares 
dos cursos de graduação e especialização 
conteúdos e atividades que abordem a 
diversidade, o meio ambiente, a memória 
cultural, a produção artística e o 
patrimônio cultural da região. 

Permanente 

Desenvolver ações afirmativas 
de defesa e promoção dos 

 Incluir nos componentes curriculares 
dos cursos oferecidos conteúdos e 
atividades que abordem a defesa e 

Permanente 
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direitos humanos e igualdade 
étnico-racial. 

promoção dos direitos humanos e 
igualdade étnico-racial. 

 Ofertar cursos de especialização, 
aperfeiçoamento e extensão que 
privilegiam o conhecimento e a aplicação 
de ações afirmativas. 

2017/2021 

Promover ações institucionais 
voltadas para o 
desenvolvimento econômico e 
social da região onde o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO está inserido. 

 Estabelecer parcerias que possam 
incentivar o desenvolvimento econômico e 
social da região onde o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO está inserido. 
 Desenvolver projetos institucionais que 
privilegiem o incentivo ao 
desenvolvimento econômico e social da 
região. 

Permanente 

Promover as políticas de 
responsabilidade social. 

 Garantir a qualidade da formação dos 
seus alunos e dos serviços prestados. 
 Desenvolver ações que permitam 
promover os valores éticos na formação 
dos futuros profissionais. 
 Realizar programas de incentivo 
profissional à comunidade acadêmica. 
 Estabelecer parcerias com instituições 
públicas e privadas. 

Permanente 

Garantir a comunicação interna 
e externa do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO com a 
comunidade. 

 Manter os canais de comunicação e 
sistemas de informação para a interação 
interna e externa do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, com funcionamento 
adequado e acessíveis às comunidades 
interna e externa, possibilitando a 
divulgação das ações institucionais. 
 Desenvolver ações que permitam 
garantir o acesso da comunidade externa 
às informações sobre os resultados das 
avaliações recentes, da divulgação dos 
cursos, da extensão e iniciação científica, 
da existência de mecanismos de 
transparência institucional, da ouvidoria, 
entre outros.  
 Garantir a comunicação da sede com os 
polos de apoio presencial a educação 
distância de forma eficiente e rápida. 

Permanente 

Manter corpo docente e o corpo 
tutorial adequado ao 
desempenho das atividades de 

 Contratar preferencialmente, para cada 
um dos cursos ministrados, corpo docente 
com titulação de doutorado e mestrado. 

2017/2021 
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ensino, iniciação científica e 
extensão do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. 

 Contratar preferencialmente, para cada 
um dos cursos ministrados, corpo docente 
nos regimes de tempo integral e parcial.  

2017/2021 

 Contratar corpo de tutores, com a 
qualificação necessária para o adequado 
funcionamento da educação na 
modalidade a distância. 

2017/2021 

Manter corpo técnico-
administrativo adequado ao 
desempenho das atividades de 
apoio técnico, administrativo e 
operacional do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. 

 Contratar funcionários para atender as 
necessidades de apoio técnico, 
administrativo e operacional do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. 

2017/2021 

 Adequar, sempre que necessário, o 
perfil do corpo técnico-administrativo aos 
padrões estabelecidos para cada área, por 
meio de estímulos à sua capacitação. 

2017/2021 

Desenvolver programas de 
capacitação e de apoio ao corpo 
docente, corpo de tutores e do 
corpo técnico-administrativo. 

 Promover a política de capacitação do 
corpo docente, de tutores e do corpo 
técnico-administrativo. 

2017/2021 

 Divulgar a política de capacitação do 
corpo docente e do corpo de tutores, 
esclarecendo aos interessados as 
condições para participação. 

2017/2021 

 Ofertar treinamento e atualização 
profissional aos docentes e aos tutores, 
vinculados a programas específicos de 
treinamento. 

2017/2021 

Implantar metodologias ativas 
no processo ensino 
aprendizagem. 

 Capacitar professores e tutores para 
trabalharem com metodologias ativas na 
sala de aula presencial e na sala de aula 
virtual. 
 Adquirir material didático, softwares e 
outros dispositivos que possam auxiliar na 
utilização de metodologias ativas no 
processo ensino aprendizagem. 
 Redimensionar as salas de aula 
tradicionais para salas adaptadas para 
novas metodologias de aprendizagem.  

2019/2021 

Promover as condições 
adequadas de acesso e 
permanência do aluno no 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

 Elaborar e divulgar o edital do processo 
seletivo. 
 Divulgar o resultado do processo 
seletivo. 
 Matricular os aprovados no processo 
seletivo. 

2017/2021 
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 Divulgar incentivos à participação do 
corpo discente em eventos. 
 Organizar a agenda de eventos 
promovidos pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO e pela comunidade em 
geral. 

2017/2021 

 Manter o cadastro no Programa de 
Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior – FIES, e a adesão ao Programa 
Universidade para Todos – ProUni para os 
alunos ingressantes.  

2017/2021 

 Estruturar o Programa de Acolhimento 
e Permanência do Discente. 

2017/2021 

 Diagnosticar as deficiências dos 
ingressantes por meio do processo 
seletivo. 
 Utilizar os instrumentos do processo 
seletivo para promover identificar as 
deficiências dos ingressantes. 
 Oferecer mecanismos de nivelamento 
aos alunos conforme as deficiências 
observadas e prioridades estabelecidas 
para cada curso oferecido. 

2017/2021 

 Divulgar os serviços prestados pelo 
Núcleo de Apoio Psicopedagógico e do 
Núcleo de Acessibilidade. 
 Manter pessoal qualificado para o 
atendimento psicopedagógico aos 
discentes. 
 Divulgar anualmente as informações 
acadêmicas previstas na legislação 
educacional. 

2017/2021 

Promover o acompanhamento 
dos alunos egressos e 
incentivar a sua participação na 
vida acadêmica da Instituição. 

 Alimentar e atualizar, continuamente, a 
base de dados dos egressos. 

Permanente 

 Fortalecer o apoio ao egresso, a fim de 
manter um diálogo constante com os 
mesmos, oferecendo um espaço de debates 
sobre sua vida profissional e atuação 
social. 

Permanente 

 Disponibilizar aos egressos informações 
sobre eventos, cursos, atividades e 
oportunidades oferecidas pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, a fim de promover um 

Permanente 
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relacionamento contínuo entre a 
Instituição e seus egressos. 

 Ofertar oportunidades para ingresso de 
egressos da graduação nos cursos de pós-
graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Permanente 

 Incentivar o envolvimento dos egressos 
em atividades de iniciação científica e de 
extensão desenvolvidas no CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. 

Permanente 

 Intensificar programações voltadas ao 
egresso, possibilitando a continuidade do 
contato com a instituição e momentos para 
o relato de experiência aos discentes. 

Permanente  Fortalecer o Portal do Egresso no site da 
IES, com divulgação de informações úteis 
para os profissionais de cada área dos 
cursos ofertados presencialmente ou a 
distância. 

Assegurar a manutenção e 
guarda do acervo acadêmico, 
conforme disposto na 
legislação. 

 Implantar projeto de disponibilização 
do acervo acadêmico em meio digital, com 
a utilização de método que garanta a 
integridade e a autenticidade de todas 
informações contidas nos documentos 
originais. 

2019/2020 

Proporcionar as condições 
necessárias para emitir 
certificados e diplomas digitais. 

 Implantar as condições de 
infraestrutura tecnológica necessária para 
a emissão de certificados e diplomas 
digitais. 

2021 

Proporcionar, à comunidade 
acadêmica, infraestrutura 
física, tecnológica e acadêmica 
adequada à oferta dos cursos 
ministrados pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, atendendo 
aos padrões de qualidade 
fixados pelo Ministério da 
Educação. 

 Disponibilizar a infraestrutura 
acadêmica e tecnológica necessária ao 
desenvolvimento das atividades do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO para a educação 
presencial e a distância. 

2017/2021 

 Garantir oportunidades de acesso e 
trânsito às pessoas portadoras de 
deficiências físicas na sede e nos polos de 
apoio presencial. 

Permanente 

 Zelar pelas condições de segurança e 
limpeza em todas as instalações utilizadas 
para o desenvolvimento de cursos do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Permanente 

 Promover serviços – diretamente ou 
terceirizados – de manutenção e 
conservação da infraestrutura física e 

Permanente 
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tecnológica, assegurando à comunidade 
acadêmica ambiente adequado ao estudo e 
à convivência comunitária. 

Assegurar que o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO disponha de 
equipamentos de informática e 
de recursos audiovisuais e 
multimídia, necessários ao seu 
bom funcionamento. 

 Disponibilizar microcomputadores e 
impressoras, além de recursos 
audiovisuais e multimídia, em número 
suficiente para o atendimento das 
necessidades apresentadas na sede e nos 
polos. 

2017/2021 

Expandir e qualificar o acervo 
bibliográfico, físico e virtual, do 
Centro Universitário. 

 Estabelecer, para cada ano, um 
percentual da receita da Instituição para 
investimento em acervo bibliográfico. 
 Promover a aquisição, expansão e 
atualização periódica do acervo 
bibliográfico, físico e virtual, atendendo à 
demanda dos cursos. 

2017/2021 

Promover a autoavaliação 
institucional. 

 Promover a avaliação contínua e 
permanente das atividades desenvolvidas 
pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO no âmbito 
do Projeto de Autoavaliação Institucional. 

2017/2021 

 Utilizar os resultados da autoavaliação 
como subsídios para a revisão permanente 
do PDI e para a gestão institucional. 

2017/2021 

 Desenvolver programas permanentes 
de melhoria institucional, com base nas 
avaliações do Ministério da Educação e nos 
resultados da autoavaliação. 

2017/2021 

Manter o equilíbrio do fluxo 
financeiro, permitindo a 
expansão e o crescimento da 
qualidade de serviços 
prestados à comunidade. 

 Elaborar proposta orçamentária para 
cada exercício. 

2017/2021 

 Aprovar, anualmente, proposta 
orçamentária, submetendo-a a apreciação 
da Mantenedora. 

2017/2021 

 Executar a proposta orçamentária 
aprovada, visando à utilização dos 
recursos na consecução das finalidades do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

2017/2021 

 Acompanhar e avaliar, mensalmente, o 
desempenho orçamentário, financeiro e 
econômico do CENTRO UNIVERSITÁRIO, 
para identificar, de imediato, possíveis 
correções e/ou alterações nas estimativas 
e previsões. 

2017/2021 

 Aprimorar as políticas de captação e 
alocação de recursos, bem como as 

2017/2021 
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políticas de aplicação de recursos para 
programas de ensino, iniciação científica, 
extensão e gestão.  

 Incentivar a aplicação de recursos para 
programas de ensino, iniciação científica e 
extensão. 

2017/2021 

 Criar mecanismos para reduzir a 
inadimplência. 

2017/2021 

1.6. Áreas de Atuação Acadêmica 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO, como instituição educacional, destina-se a promover o 
ensino, a iniciação científica e a extensão em nível superior. Suas atividades são desenvolvidas 
nas áreas de Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, 
Formação de Professores e Tecnologia, mediante o oferecimento de cursos de graduação, 
presenciais e a distância. 

No campo da pós-graduação, o CENTRO UNIVERSITÁRIO oferece cursos de especialização 
(pós-graduação lato sensu). 

Paralelamente ao ensino, o CENTRO UNIVERSITÁRIO desenvolve projetos de iniciação 
científica e extensão nas áreas de conhecimento relacionadas aos cursos implantados.  

Para o período 2017/2021, está prevista a oferta de novos cursos de graduação e pós-
graduação lato sensu, na modalidade presencial e a distância.  

2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

2.1. Inserção Regional 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO possui limite territorial de atuação circunscrito ao município 
de Araras, Estado de São Paulo, e com abrangência geográfica de atuação na modalidade de 
educação a distância circunscrita aos pólos de apoio presencial devidamente credenciados.  

Araras é um município brasileiro do Estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 
22º21'25" sul e a uma longitude 47º23'03" oeste, estando a uma altitude de 646 metros. 
Segundo o IBGE 2018, sua população era estimada em 132.934 habitantes, distribuídos na zona 
urbana e rural.  

O município de Araras possui 170 bairros distribuídos nas quatro regiões da zona urbana. 
A zona rural é servida por estradas municipais aos bairros como o Marimbondo e o Morro 
Grande.  

Serviços públicos essenciais como limpeza e a coleta de lixo domiciliar e hospitalar 
abrange toda a cidade, inclusive parte da zona rural. A coleta de entulho é realizada, 
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gratuitamente, em 100% da cidade obedecendo a um cronograma estabelecido pelo poder 
público.  

A energia distribuída no município atende usuários residenciais, industriais e 
estabelecimentos comerciais ou de serviços, além de toda zona rural. A alternativa energética 
disponível em Araras é o gás natural, disponibilizado pela Comgás S/A para várias indústrias.  

Rotineiramente nas usinas, o bagaço de cana-de-açúcar é reaproveitado dentro do 
processo industrial, como combustível nas caldeiras. Essa energia gerada supre as necessidades 
da usina e a excedente é comercializada para a concessionária local de energia. Nesta safra, a 
JOBioenergia, subsidiária da Usina Santa Lúcia, está comercializando aproximadamente 140 
MW/h por dia para a concessionária, energia equivalente ao abastecimento de cerca de 14.000 
residências da cidade de Araras (Usina Santa Lúcia). 

O bagaço de cana é uma alternativa de geração de energia aliada à preservação 
ambiental, sendo considerada uma energia “limpa” por não ser originada a partir de 
combustível fóssil.  

No setor de comunicações, o parque industrial da cidade é servido por redes de fibra 
ótica. Toda a cidade é atendida por linhas telefônicas da Telefônica e da Net. Na cobertura das 
operadoras de telefonia móvel a Claro, Oi, Vivo, TIM e Nextel são opções à população. 

Na rede de esgoto, 100% do que é produzido no município é conduzido até Estação de 
Tratamento de Esgoto. Na estação, 80% do esgoto gerado é tratado com a remoção de 70% da 
matéria orgânica. Este tratamento ocorre em duas etapas, o tratamento primário responsável 
pela remoção de sólidos brutos, sólidos grosseiros e materiais decantáveis. O tratamento 
secundário é biológico com reatores anaeróbicos de leito fluidizado, RALF. A Estação de 
Tratamento de Esgoto ocupa hoje uma área de 263,5 mil metros quadrados e está localiza na 
zona leste da cidade.  

O município de Araras consome atualmente uma média de 970 milhões de litros de água 
por mês, e obtém 70% da água de abastecimento de duas microbacias. A microbacia do Ribeirão 
das Araras ao norte da área do município, constituindo seu principal manancial a Barragem 
Tambury que contribui com 15% da água de abastecimento. Ao sul a microbacia do Ribeirão 
das Furnas, onde encontram-se os mananciais que abastecem a Barragem “Hermínio Ometto”. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2014. 

O parque industrial instalado na cidade de Araras é referência na região, contando com 
144 empresas de médio e grande porte, com destaque para a principal fábrica da Nestlé do 
Brasil e para as Usinas São João e Santa Lúcia.  

Na região estendida de Araras, formada pelos municípios vizinhos, destaca-se a cidade de 
Rio Claro, sede de empresas como a Tubos e Conexões Tigre, Grupo Arcor - especializada na 
elaboração de alimentos, guloseimas, chocolates, biscoitos e sorvetes; Limeira, que sedia 
grandes empresas do ramo de autopeças (TRW e Arvinmeritor Brasil Sistemas Automotivos); 
Piracicaba, que sedia empresas como a Caterpillar do Brasil, Grupo Cosan e a fábrica da Hyundai 
do Brasil.  

A região também concentra 60% da produção nacional de pisos e revestimentos e grande 
parte da produção nacional de semi-joias, destacando-se, ainda, várias usinas de açúcar e álcool.  

Agregado a isso se destaca a alta concentração de transportadoras (TRW Transportes e 
Danúbio Azul), e centros de distribuição como a DPA - Dairy Partners Americas,  presente na 
cidade de Araras/SP e região. 
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Fonte: Google Imagens, 2016. 

No campo da educação, de acordo com dados do Censo de 2017 o município de Araras, 
pertencente a Diretoria de Ensino de Pirassununga, conta atualmente com 27 instituições que 
atendem à educação infantil, com 4.120 crianças matriculadas na creche e 3.507 na pré-escola, 
conforme demonstrado na tabela a seguir. 

Escolas de Educação Infantil 
Número Nome Escola Município Creche Pre 

1 EMEIEF ANTONIO SEVERINO ARARAS 77 196 
2 EMEIEF CARLOS GIOVANI BOLLES ARARAS 132 295 
3 EMEI CATHARINA NONA ARARAS 386 0 
4 EMEIEF PROF EDUARDO LUZ SALMAZZO ARARAS 100 142 
5 EMEI PROFESSOR ODORICO BIASON ARARAS 223 0 
6 EMEI PROFA GLAUCIA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ARARAS 144 0 
7 EMEIEF PREFEITO HERMINIO OMETTO ARARAS 83 186 
8 EMEIEF IGNACIO ZURITA NETO ARARAS 90 204 
9 EMEIEF IVAN INACIO DE OLIVEIRA ZURITA ARARAS 04 24 

10 EMEIEF JOSE DANTE RODINI ARARAS 91 226 
11 EMEI PREFEITO JOSE PAULINO DE OLIVEIRA ARARAS 206 0 
12 EMEI LENY DE OLIVEIRA ZURITA ARARAS 237 0 
13 EMEIEF PROFA LIDIA MARIA BUZON CURTULO ARARAS 108 231 
14 EMEI PROFA LUCIANA DALTRO ARARAS 192 153 

15 
CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LUIZ HENRIQUE 

BORELLI 
ARARAS 313 0 
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16 EMEI PROFA LYDIA DE OLIVEIRA DEVITTE ARARAS 223 0 
17 EMEIEF DONA MANOELA LACERDA VERGUEIRO ARARAS 78 175 
18 EMEIEF PROFA MARIA DE LOURDES MATTAR ARARAS 143 190 
19 EMEIEF PROFA MARIA ZELIA PADOVANI M PEREIRA ARARAS 278 254 
20 EMEI PROFA MARYANGELA MARTINI ARARAS 150 0 
21 EMEIEF NELSON BOVO NETO ARARAS 76 136 
22 EMEIEF NOEMIA FABRICIO DOS SANTOS GATTO ARARAS 102 124 
23 EMEIEF PROF PAULO G BARBOSA ARARAS 122 344 
24 EMEI PROFESSOR PAULO ROLAND LORDELLO ARARAS 190 102 
25 EMEIEF PADRE PEDRO ANGELO LONGHI ARARAS 123 202 
26 EMEIEF DONA ROSA PADULA ZURITA ARARAS 79 206 

27 
ESCOLA MUN DE ED INFANTIL DRA ZILDA ARNS 

NEUMANN 
ARARAS 170 117 

Já o ensino fundamental conta com 17 escolas, disposta nos diversos bairros do município, 
atendem uma população total de estudantes de 5.965 alunos. 

Escolas de Ensino Fundamental 

Número Nome Escola 
Anos Iniciais Anos Finais 

1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  

1 
E.E. CARLOTA 

FERNANDES DE SOUZA 
RODINI 

0 0 0 0 0 87 104 99 103 

2 
CEL JTO A EE DR 

CESARIO COIMBRA  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
E.E. SENADOR CESAR 

LACERDA DE 
VERGUEIRO  

86 69 87 78 60 0 0 0 0 

4 
E.E. DOUTOR CESARIO 

COIMBRA  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
E.E. FRANCISCO 

GRAZIANO 
0 0 0 0 0 64 68 68 69 

6 
E.E. IGNACIO ZURITA 

JUNIOR 
0 0 0 0 0 139 104 162 135 

7 
E.E. PROFESSORA 

JOANITA KAMMER 
MARTINS PEREIRA  

0 87 103 81 103 0 0 0 0 

8 E.E. JOSE OMETTO 21 21 32 20 24 52 47 39 55 

9 
E.E. PROFESSORA 
JUDITH FERRAO 

LEGASPE  
0 0 0 0 0 161 170 132 140 

10 

E.E. CORONEL 
JUSTINIANO 

WHITAKER DE 
OLIVEIRA  

104 79 87 81 86 0 0 0 0 

11 E.E. LIONS CLUBE 118 118 116 114 102 0 0 0 0 
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12 
E.E. PROFESSORA 

MARIA ROSA NUCCI 
PACIFICO HOMEM  

0 0 0 0 0 132 130 107 104 

13 
E.E. DOUTOR 

MAXIMILIANO BARUTO  
0 0 0 0 0 52 96 91 79 

14 
E.E. OSCAR ALVES 

JANEIRO PROFESSOR 
22 60 58 56 45 69 67 70 71 

15 
E.E. PROFESSOR 

VICENTE CASALE 
PADOVANI  

41 32 55 37 40 0 0 0 0 

16 
E.E. PROFESSOR 

VICENTE FERREIRA 
DOS SANTOS  

0 0 0 0 0 50 86 88 62 

17 
E.E. PROFESSORA 
YOLANDA SALLES 

CABIANCA  
0 0 0 0 0 62 72 96 60 

O ensino médio é atendido por 08 (oito) escolas com um total de 3.384 alunos.  

Escolas de Ensino Médio 
Número Nome Escola 1ª Serie 2ª Serie 3ª Serie 

1 E.E. CARLOTA FERNANDES DE SOUZA RODINI 121 97 96 
2 E.E. DOUTOR CESARIO COIMBRA  300 283 324 
3 E.E. FRANCISCO GRAZIANO 131 96 93 
4 E.E. PROFESSORA JUDITH FERRAO LEGASPE  281 218 223 

5 
E.E. PROFESSORA MARIA ROSA NUCCI 

PACIFICO HOMEM 
118 98 91 

6 E.E. DOUTOR MAXIMILIANO BARUTO 101 61 65 

7 
E.E. PROFESSOR VICENTE FERREIRA DOS 

SANTOS 
109 103 134 

8 
E.E. PROFESSORA YOLANDA SALLES 

CABIANCA 
88 87 66 

O ensino superior é atendido por 04 (quatro) instituições de ensino superior, a saber:  
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO - FHO; CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE ARARAS - UNAR; FATEC - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAS; 
FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC DE ARARAS - SLMANDIC-ARARAS; UFSCAR – 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – CAMPUS ARARAS. 

Inserido nesse contexto, o CENTRO UNIVERSITÁRIO tem como proposta para o período 
2017/2021 ampliar as possibilidades de acesso ao ensino superior, mediante a oferta de cursos 
de graduação e de pós-graduação lato sensu, presenciais e a distância.  

A presença do CENTRO UNIVERSITÁRIO, identificado principalmente com as 
características regionais, contribui para dinamizar a qualidade de formação dos profissionais 
que a região necessita.  
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2.2. Princípios Filosóficos e Técnico-Metodológicos Gerais das Práticas Acadêmicas 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um instrumento político, filosófico e teórico-
metodológico que norteia as práticas acadêmicas do CENTRO UNIVERSITÁRIO, tendo em vista 
a trajetória histórica, inserção regional, missão, finalidades e objetivos, já descritos neste PDI. 

É uma declaração de uma identidade institucional; uma explicitação da linha filosófico-
pedagógica que fundamenta todos os cursos, programas e projetos do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO na direção de afirmar o princípio do funcionamento orgânico da Instituição 
(no sentido de corpo único, integrado e em interação dialógica) e favorecer a conquista de uma 
excelência reconhecida pelos atores internos e pela sociedade como um todo. 

O PPI sintetiza as discussões travadas no seio dos atores envolvidos no projeto de 
idealização do CENTRO UNIVERSITÁRIO, constituindo-se num produto coletivamente 
construído que sistematiza e consubstancia teorias, reflexões e práticas que estarão presentes 
no cotidiano da Instituição. 

A elaboração do PPI superou os desafios próprios do exercício da participação e do 
compartilhamento, num trabalho efetivamente cooperativo, porque produto de negociação e 
confronto provenientes do pluralismo de ideias dos diferentes atores institucionais envolvidos. 
A diversidade de saberes e práticas, próprias da heterogeneidade da formação dos 
profissionais, se, por um lado, refletiu-se em diferentes e divergentes percepções e propostas 
em torno do fenômeno educativo, por outro, ampliou e enriqueceu os debates, contribuindo 
decisivamente para a qualificação teórica de todo o conjunto das políticas institucionais.  

Do ponto de vista do conhecimento e do saber, o CENTRO UNIVERSITÁRIO procura 
refletir e incorporar as mais recentes teorizações e princípios pertinentes. Do ponto de vista do 
desenvolvimento regional, busca promover a sua contribuição para as necessidades do 
mercado de trabalho, sem, contudo, perder de vista o perfil do egresso que pretende formar.  

Dessa forma, pode-se construir um quadro de referência conceitual e metodológica que 
norteia a realização da missão institucional, na medida em que estabelece os parâmetros de 
condução das atividades acadêmicas e apresenta políticas institucionais compostas por um 
conjunto de estratégias necessárias à consecução dos objetivos maiores da educação superior 
e da Instituição.  

Em sua fundamentação, o PPI expressa uma visão de mundo e do papel da educação 
superior, ao mesmo tempo em que explicita o papel da Instituição e sua contribuição social nos 
âmbitos regional e nacional, por meio do ensino, da iniciação científica e da extensão na busca 
da articulação entre o real e o desejável. Trata-se de uma projeção dos valores originados da 
identidade da Instituição, materializados no seu fazer específico, cuja natureza consiste em 
lidar com o conhecimento, e que deve delinear o horizonte de longo prazo, não se limitando, 
portanto, a um período de gestão. 

Os fundamentos do PPI do CENTRO UNIVERSITÁRIO orientam o projeto educativo de 
forma articulada e não deixam à margem os compromissos sociais da Instituição. O cotidiano 
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educacional mediante o exercício do princípio da liberdade de ensino se complementa com os 
compromissos sociais e conferirá ao PPI o caráter plural da Instituição. Assim, os fundamentos 
do processo educativo criam as condições para que o PPI possa legitimamente materializar-se, 
articulando a pluralidade de ideias e propostas que caracterizam o CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Na construção do PPI teve-se como pressuposto que um projeto educativo é parte 
indissociável dos projetos sociais e culturais que o compõem. Entre suas características básicas 
estão:  

a) identificar uma proposta pedagógica; 

b) entender o “ser humano” como foco de sua concepção;  

c) orientar-se por uma visão educativa e em um estilo de ensino-aprendizagem;  

d) comprometer os contextos social, econômico e cultural no qual se desenvolve o 
processo educacional;  

e) pautar-se pela ação integrada de gestores, docentes, alunos e técnico-administrativos. 

Para elaboração do PPI tomou-se como referência as propostas de reformulação para a 
educação superior divulgadas pela UNESCO por meio do documento “Tendências da Educação 
Superior para o Século XXI”; a Lei nº 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional; o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (Lei nº 
10.861, de 14/04/2004); o Plano Nacional de Educação; e as diversas normatizações do 
Ministério da Educação sobre a nova ótica do ensino superior. 

Dessa forma, os princípios filosóficos gerais que orientam o desenvolvimento do projeto 
educacional do CENTRO UNIVERSITÁRIO são:  

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na Instituição;  
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V – valorização do profissional da educação; 
VI – gestão democrática do ensino, assegurada a existência de órgãos 
colegiados deliberativos, dos quais participarão os segmentos da comunidade 
acadêmica e representantes da comunidade; 
VII – garantia de padrão de qualidade; 
VIII – valorização da experiência extra-acadêmica; 
IX – vinculação entre educação, mercado de trabalho e práticas sociais; 
X – valorização da educação a distância na graduação e na pós-graduação. 

O Projeto Pedagógico Institucional vem complementar o Plano de Desenvolvimento 
Institucional, ao explicitar o conceito fundamental a ser observado para assegurar a qualidade 
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institucional e definir os princípios e fundamentos adotados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO na 
condução da sua política pedagógica e curricular, bem como nos resultados que deseja alcançar 
nesse âmbito. 

A exigência de qualidade é uma preocupação essencial no ensino superior. A sua aptidão 
para responder às necessidades e expectativas da sociedade depende, em última análise, da 
qualidade de seu pessoal, dos cursos e programas e dos estudantes, mas também da 
infraestrutura e do ambiente universitário.  

O objetivo primordial das ações, metas e estratégias apresentadas, para o período 
considerado deste PDI, deve ser o de melhorar a instituição como um todo, tendo como 
referência o atendimento integral dos padrões de qualidade definidos pelo Poder Público. 

Para se buscar no horizonte institucional os objetivos associados à ideia de qualidade, faz-
se necessário definir os referenciais que norteiam as ações, principalmente, o projeto 
pedagógico de cada curso que expressa a direção a ser impressa ao processo de formação 
acadêmico-profissional, documento este que, em última instância, concretiza in totum o Projeto 
Pedagógico Institucional. 

Assim, o referencial fundamental a ser observado é o de “garantia de qualidade”, cujo 
atendimento impõe que todos os indicadores constantes dos instrumentos próprios do 
Ministério da Educação, que se destinam aos distintos processos avaliativos das condições de 
oferta do ensino, sejam assegurados de tal modo que a qualidade institucional possa ser 
adequadamente aferida. 

O referencial de “garantia de qualidade” é o meio direto e objetivo utilizado pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, para confirmar, à comunidade acadêmica, à sociedade e ao Poder Público, que 
foram estabelecidas as condições indispensáveis para que os estudantes estejam aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a colaboração produtiva no desenvolvimento da 
sociedade contemporânea. 

2.3. Organização Didático-Pedagógica 

2.3.1. Perfil do Egresso 

Na perspectiva de sua missão institucional, o CENTRO UNIVERSITÁRIO desenvolve suas 
atividades empreendendo um processo educativo que contribui para o pleno desenvolvimento 
do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

O egresso do CENTRO UNIVERSITÁRIO, além do preparo para o exercício da cidadania, é 
um profissional competente para atuar no mercado de trabalho, com sólida formação geral, 
habilitado ao eficiente e eficaz desempenho de suas funções, com senso ético e de 
responsabilidade social diferenciados. 

Para tanto, o CENTRO UNIVERSITÁRIO contribui para o desenvolvimento das seguintes 
competências e habilidades gerais:  
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 Sólida formação geral pautada por princípios éticos e técnico-científicos, voltados para 
a complexidade das relações e das demandas sociais; 

 Entendimento de que a formação profissional é um processo contínuo de construção de 
competências que demanda aperfeiçoamento e atualização permanentes; 

 Compreensão da profissão como uma forma de inserção e intervenção na sociedade, 
tendo por base a comunidade regional; 

 Atitude crítica, responsável e criativa em relação às questões sociais, com vistas à 
identificação e à resolução de problemas; 

 Disponibilidade e competência para o exercício da interdisciplinaridade e para a atuação 
em equipes multiprofissionais, resguardada a autonomia profissional; 

 Capacidade de pensar e de aportar o seu conhecimento no conhecimento já disponível, 
de maneira crítica, pessoal e consistente; 

 Capacidade de utilizar os conhecimentos científicos e tecnológicos existentes e 
disponíveis e de produzir novos conhecimentos, deles derivando condutas pessoais e 
profissionais responsáveis e éticas; 

 Capacidade de autoanálise tendo em vista o aprimoramento de seu conhecimento e de 
suas relações interpessoais; 

 Capacidade de interagir e trabalhar com pessoas de diferentes formações, áreas de 
atuação que possam trazer novas ideias e perspectivas combinando suas ideias com outras 
pessoas de áreas distintas para aprender coisas novas; 

 Capacidade de utilização do desenvolvimento tecnológico para a formação de 
profissionais inovadores. 

2.3.2. Seleção de Conteúdos, Elaboração de Currículos e Formas de Atualização 
Curricular 

Os conteúdos são selecionados tendo em vista o perfil do egresso, as competências e as 
habilidades a serem desenvolvidas.  

Com base nas concepções curriculares mais contemporâneas, que, por sua vez, se 
expressam em diversos documentos normativos do Conselho Nacional de Educação, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO orienta na seleção dos conteúdos que sejam observados alguns critérios 
gerais, que servem igualmente para a atualização curricular, entre os quais cabe destacar: 

• Flexibilidade: Hoje é indispensável a inserção nos currículos das atividades complementares, 
atividades extraclasse, atividades de extensão, possibilitando ao aluno definir, em parte, o seu 
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percurso de aprendizagem, a sua corresponsabilidade e o seu gerenciamento da formação 
acadêmico-profissional; 

• Autonomia: A conquista do pleno entendimento de que a aprendizagem deve acontecer ao 
longo da vida é absolutamente necessária a profissionais que atuarão numa realidade em 
permanente transformação e que terão de enfrentar as novas situações e problemas que 
estarão sempre emergindo nas suas experiências de trabalho. O conhecimento de técnicas 
investigativas e da inovação tecnológica na sua área de conhecimento se constitui numa 
importante ferramenta de aquisição dessa autonomia; 

• Articulação: Prevê o diálogo interdisciplinar entre os campos do saber que compõem o curso 
e se concretizam em componentes curriculares, constituindo-se na superação da visão 
fragmentada do conhecimento. Na prática, a articulação pode ser garantida por componentes 
curriculares de natureza integradora, tais como seminários interdisciplinares, semanas de 
estudos, visitas técnicas, debates, cursos de curta duração, oficinas, congressos de iniciação 
científica; 

• Atualização: É um princípio que se realiza através de um adequado planejamento da oferta 
de componentes curriculares de modo a garantir ajustes programáticos periódicos que 
contemplem a atualidade no campo do conhecimento; 

•  Inovação tecnológica: O novo cenário contemporâneo, identificado com a aceleração das 
mudanças tecnológicas, o encurtamento do ciclo de vida de produtos e atividades, assim como 
o surgimento de tecnologias de caráter sinergético, exigem uma formação adequada para 
garantir a sobrevivência e o sucesso no futuro desempenho profissional; 

• Tecnologias digitais de informação e comunicação: Priorizar estas tecnologias que estão 
alterando profundamente a forma como aprendemos, nos comunicamos e nos organizamos 
socialmente; 

• Interdisciplinaridade: O conceito de transversalidade e de transdisciplinaridade busca 
superar o limite da disciplina através do diálogo, tratando e contextualizando um 
tema/objetivo comum (transversal) entre diversas disciplinas. 

A cultura, os interesses e as características dos alunos também são critérios centrais 
considerados na seleção e na organização dos conteúdos ministrados nos cursos oferecidos 
pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Na elaboração das matrizes curriculares dos cursos de graduação são observadas as 
diretrizes curriculares editadas pelo Poder Público e os seguintes princípios: 

I – incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso possa 
vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de 
produção do conhecimento; 
II – estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva 
autonomia profissional e intelectual do aluno; 
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III – encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 
competências adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive as que se 
referirem à experiência profissional; 
IV – fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a iniciação 
científica individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em 
atividades de extensão; 
V – estabelecer mecanismos de avaliações periódicas que sirvam para 
informar a docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades 
didáticas; 
VI – estabelecer integralização curricular, evitando prolongamentos 
desnecessários da duração do curso. 

Além disso, na elaboração das matrizes curriculares dos cursos são incorporados 
conteúdos de modo a observar o disposto no Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS; o disposto na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, no Decreto nº 4.281 de 25 de junho 
de 2002 e na Resolução CP/CNE nº 02/2012, que estabelecem as políticas de educação 
ambiental; o disposto na Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, que estabelece as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; e o disposto na Resolução CNE/CP nº 01, de 30 
de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

Constituem a base para as ações acadêmico-administrativas de atualização curricular a 
serem adotadas no âmbito dos cursos de graduação ofertados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO: 
as diretrizes curriculares emanadas do poder público; os dispositivos legais vigentes; as 
inovações científicas e tecnológicas; o contexto educacional; as demandas relacionadas ao 
mercado de trabalho; o resultado da autoavaliação do curso e do processo de autoavaliação 
institucional; os indicadores decorrentes das avaliações in loco dos cursos pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Conceito no Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e do Conceito Preliminar de Curso (CPC). 

A sistemática de atualização curricular dos cursos observa as seguintes diretrizes: 

 Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso é um órgão responsável pela formulação do 
projeto pedagógico do curso (incluindo a atualização curricular), sua implementação e 
consolidação, cujo funcionamento está disciplinado por regulamento próprio; 

 Compete ao Colegiado de Curso aprovar e reformular o projeto pedagógico do curso, a ser 
submetido ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); elaborar a matriz curricular 
do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e respectiva carga horária, de acordo 
com as diretrizes curriculares emanadas do Poder Público; 

 Compete ao CONSEPE aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação.  
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2.3.3. Métodos e Técnicas Didático-Pedagógicas 

A metodologia de ensino-aprendizagem está comprometida com a interdisciplinaridade, 
com o desenvolvimento do espírito científico e com a formação de sujeitos autônomos e 
cidadãos.  

A aprendizagem é entendida como processo de construção de conhecimentos, 
competências e habilidades em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual 
são colocadas em uso capacidades pessoais. Dessa forma, é abandonada a relação na qual o 
aluno coloca-se no processo de ensino-aprendizagem numa posição de expectador, limitando-
se apenas a captar o conhecimento transmitido pelo professor.  

Nessa perspectiva, os alunos passam à condição de sujeitos ativos de sua própria 
aprendizagem, adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com 
metodologias de ensino voltadas para a criação e construção de conhecimentos, competências 
e habilidades.  

O professor passa, então, a desempenhar o papel de incentivador, garantindo situações 
que estimulem a participação ativa do aluno no ato de aprender; e de orientador, auxiliando a 
formação de conhecimentos, competências e habilidades. 

Assim, os métodos e técnicas de ensino-aprendizagem são cuidadosamente selecionados 
e planejados pelo corpo docente do CENTRO UNIVERSITÁRIO, observando-se a necessidade de 
propiciar situações que:  

a) viabilizem posicionamentos críticos; 

 b) proponham problemas e questões, como pontos de partida para discussões;  

c) definam a relevância de um problema por sua capacidade de propiciar o saber pensar, 
não se reduzindo, assim, à aplicação mecânica de fórmulas feitas;  

d) provoquem a necessidade de busca de informação;  

e) enfatizem a manipulação do conhecimento, não a sua aquisição;  

f) otimizem a argumentação e a contra-argumentação para a comprovação de pontos de 
vista;  

g) dissolvam receitas prontas, criando oportunidades para tentativas e erros;  

h) desmistifiquem o erro, desencadeando a preocupação com a provisoriedade do 
conhecimento, a necessidade de formulação de argumentações mais sólidas;  

i) tratem o conhecimento como um processo, tendo em vista que ele deve ser retomado, 
superado e transformado em novos conhecimentos. 
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A adoção desses critérios neutraliza a preocupação em repassar conhecimentos a serem 
apenas copiados e reproduzidos, estimulando e facilitando a busca do conhecimento de forma 
autônoma, assim como o desenvolvimento de competências e habilidades requeridas ao perfil 
do egresso. 

Os professores dos cursos utilizam diversos métodos e técnicas no desenvolvimento de 
suas disciplinas, observando sempre as vantagens e as limitações de cada um.  

A opção, inicialmente apresentada para os cursos, é pela utilização nos componentes 
curriculares teóricos, como regra geral, da técnica de aula expositiva nas suas formas 
participativa e dialógica, sendo, entretanto, livre a utilização, por parte do professor, de todas 
as demais técnicas.  

No caso da técnica de aula expositiva nas suas formas participativa e dialógica, a atuação 
do professor não se restringe à mera transmissão de conhecimentos, sendo-lhes destinada a 
tarefa mais importante de desenvolver no aluno o hábito de trazer para debate questões que 
ultrapassem os rígidos limites teóricos, levando-os, assim, a repensar o conhecimento. 

É sempre incentivada a participação dos alunos em discussões que os levem a aprofundar 
os conhecimentos ministrados em sala de aula, incentivando, desta forma, a busca pela 
ampliação do conhecimento de modo a criar nos alunos o hábito da iniciação científica 
extraclasse, da busca às respostas de suas próprias dúvidas e, sobretudo, à formulação de 
questionamentos que os incentivem a ir além da mera apreensão de conhecimentos 
doutrinários. 

Também, como opção metodológica para as diversas disciplinas que compõem a matriz 
curricular dos cursos do CENTRO UNIVERSITÁRIO, pode-se citar a utilização de iniciações 
científicas pontuais voltadas para o aprofundamento e o aperfeiçoamento do conhecimento, 
assim como para o desenvolvimento de competências e habilidades. 

Além disso, são desenvolvidas, entre outros métodos e técnicas, as seguintes opções: aulas 
práticas, com exercícios simulados; aulas de campo, com visitas orientadas; estudos de casos, 
projetos, apresentações com recursos audiovisuais, oficinas, palestras, workshop, seminários, 
pesquisas bibliográficas e etc. 

2.3.4. Metodologias e Recursos para Atendimento Educacional Especializado 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é o órgão responsável pela garantia do atendimento 
necessário ao discente e ao docente, inclusive quanto aos recursos multifuncionais. 

O apoio realizado pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico é realizado nas seguintes 
situações: (a) pessoa com deficiência ou necessidades educacionais especiais (que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e os que 
possuem transtornos do espectro autista) e (b) pessoa com mobilidade reduzida. 

As necessidades educacionais especiais são classificadas em:  
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(a) deficiência física;  

(b) deficiência auditiva;  

(c) deficiência visual;  

(d) deficiência de comunicação, linguagem e fala;  

(e) deficiência intelectual;  

(f) deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.  

Adicionalmente, o CENTRO UNIVERSITÁRIO apresenta condições adequadas de 
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme o disposto na 
CF/88, artigos 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos 
Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e na Portaria nº 3.284/2003. 

Para os alunos portadores de deficiência física, o CENTRO UNIVERSITÁRIO apresenta as 
seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso 
coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; 
rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;·portas e banheiros 
adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;·barras de apoio 
nas paredes dos banheiros;·lavabos, bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de 
rodas. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, o CENTRO UNIVERSITÁRIO, desde 
o acesso até a conclusão do curso, proporcionará sala de apoio contendo: sistema de síntese de 
voz; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a 
aluno com visão subnormal; lupas, 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO providenciou, também, a sinalização dos espaços com piso 
tátil, de acordo com o estabelecido na Norma Técnica da ABNT 9050. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, o CENTRO UNIVERSITÁRIO, 
desde o acesso até a conclusão do curso, proporcionará intérpretes de língua de sinais, 
especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação 
expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 
flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado 
da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário 
pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado); materiais de 
informações aos professores para que se esclareça a especificidade linguística dos surdos. 

Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com 
deficiência auditiva, o CENTRO UNIVERSITÁRIO: 
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 Proverá a contratação de: a) professor de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS; b) tradutor e 
intérprete de LIBRAS - Língua Portuguesa; c) professor para o ensino de Língua Portuguesa 
como segunda língua para pessoas surdas; e d) professor regente de classe com conhecimento 
acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos; 

 Garantirá o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos nas 
salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao de matrícula do aluno; 

 Apoiará, na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de LIBRAS entre professores, 
alunos, funcionários, direção e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos; 

 Desenvolverá e adotará mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos 
expressos em LIBRAS, desde que devidamente registrados em vídeo ou em outros meios 
eletrônicos e tecnológicos; 

 Disponibilizará equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e 
comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com 
deficiência auditiva. 

Conforme disposto no artigo 21 do Decreto nº 5.626/2005, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
incluiu em seu quadro o tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa, para viabilizar o 
acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos. Esse profissional atua:  

a) nos processos seletivos para os cursos no CENTRO UNIVERSITÁRIO;  

b) nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos 
curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas;  

c) no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim do CENTRO UNIVERSITÁRIO.  

Além disso, como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva e buscando assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à 
comunicação, à informação e à educação, em conformidade com o artigo 23 do Decreto nº 
5.626/2005, o CENTRO UNIVERSITÁRIO proporciona aos alunos surdos os serviços de tradutor 
e intérprete de LIBRAS - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, 
bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e 
à educação. Para os professores é proporcionado acesso à literatura e informações sobre a 
especificidade linguística do aluno surdo. 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS foi 
inserida como componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores para 
o exercício do magistério. Nos demais cursos superiores, é oferecida como componente 
curricular optativo.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005, garante às 
pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 
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atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO coloca à disposição de professores, alunos, funcionários 
portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida, recursos técnicos que permitem o 
acesso às atividades acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as demais 
pessoas.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO garante proteção dos direitos da pessoa com transtorno do 
espectro autista, conforme o disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 

Nos termos do Decreto nº 8.368, de 02 de dezembro de 2014, que regulamenta a Lei nº 
12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é dever do Estado, da família, da comunidade 
acadêmica e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à 
educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial 
desde a educação infantil até a educação superior. 

O direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação é assegurado pelo 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de 
acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência. 

Dessa forma, o CENTRO UNIVERSITÁRIO não recusa a matrícula de aluno com transtorno 
do espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência. 

Visando assegurar às pessoas com transtorno do espectro autista o acesso e permanência 
no ensino superior, o CENTRO UNIVERSITÁRIO adota as seguintes estratégias: 

 Superação do foco de trabalho nas estereotipias e reações negativas do estudante no 
contexto acadêmico, para possibilitar a construção de processos de significação da experiência 
acadêmica; 

 Mediação pedagógica nos processos de aquisição de competências, por meio da 
antecipação da organização das atividades de recreação, alimentação e outras, inerentes ao 
cotidiano acadêmico; 

 Organização de todas as atividades acadêmicas de forma compartilhada com os demais 
estudantes, evitando o estabelecimento de rituais inadequados, tais como: horário reduzido, 
aula em espaços separados; 

 Reconhecimento da IES como um espaço de aprendizagem que proporciona a conquista 
da autonomia e estimula o desenvolvimento das relações sociais e de novas competências, 
mediante as situações desafiadoras; 

 Adoção de parâmetros individualizados e flexíveis de avaliação pedagógica, valorizando 
os pequenos progressos de cada estudante em relação a si mesmo e ao grupo em que está 
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inserido; 

 Interlocução permanente com a família, favorecendo a compreensão dos avanços e 
desafios enfrentados no processo de formação, bem como dos fatores extra acadêmicos que 
possam interferir nesse processo; 

 Intervenção pedagógica para o desenvolvimento das relações sociais e o estímulo à 
comunicação, oportunizando novas experiências ambientais, sensoriais, cognitivas, afetivas e 
emocionais; 

 Identificação das competências de comunicação e linguagem desenvolvidas pelo 
estudante, vislumbrando estratégias visuais de comunicação, no âmbito da educação 
acadêmica, que favoreçam seu uso funcional no cotidiano acadêmico e demais ambientes 
sociais; 

 Interlocução com a área clínica quando o estudante estiver submetido a tratamento 
terapêutico e se fizer necessária a troca de informações sobre seu desenvolvimento; 

 Flexibilização mediante as diferenças de desenvolvimento emocional, social e intelectual 
dos estudantes com transtorno do espectro autista, possibilitando experiências diversificadas 
no aprendizado e na vivência entre os pares; 

 Acompanhamento das respostas do estudante frente ao fazer pedagógico da academia, 
para a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de competências, considerando a 
multiplicidade de dimensões que envolvem a alfabetização, a resolução das tarefas e as relações 
interpessoais, ao longo da escolarização; 

 Aquisição de conhecimentos teóricos-metodológicos da área da Tecnologia Assistiva, 
voltada à Comunicação Alternativa/Aumentativa para estes sujeitos; 

 Planejamento e organização do atendimento educacional especializado considerando as 
características individuais de cada estudante que apresenta transtornos do espectro autista, 
com a elaboração do plano de atendimento objetivando a eliminação de barreiras que 
dificultam ou impedem a interação social e a comunicação. 

Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação 
social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, o CENTRO UNIVERSITÁRIO disponibilizará 
acompanhante especializado no contexto acadêmico, nos termos do parágrafo único do artigo 
3º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 

2.3.5. Atividades de Avaliação 

O processo de avaliação está disciplinado no Regimento Geral do Centro Universitário, no 
Título IV – Do Regime Acadêmico, Capítulo V, envolvendo normas sobre a avaliação do 
desempenho acadêmico, reproduzidas a seguir.  
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Capítulo V – Da Avaliação do Desempenho Acadêmico 
Art. 102. A avaliação do desempenho acadêmico se dará com base nos 
seguintes princípios: 
I – diagnóstico reflexivo, contínuo e que retroalimenta o processo de ensino e 
também de organização do trabalho docente; 
II – Interdisciplinaridade e contextualização; 
III – valorização da experiência individual e coletiva; 
IV – reconhecimento das várias formas de aprendizagem e linguagens do 
campo da episteme. 
Art. 103. A avaliação do desempenho acadêmico abrange obrigatoriamente os 
aspectos de frequência e aproveitamento. 

Seção I – Da Frequência e Aproveitamento nos Cursos de Graduação 
Art. 104. A frequência do estudante, em regime presencial é obrigatória, 
vedado o abono de faltas. 
§1º. No regime presencial consideram-se atividades de frequência obrigatória 
as aulas e demais atividades acadêmicas, permitida apenas aos matriculados. 
§2º. A frequência do estudante nos cursos a distância se dará por meio do 
controle e aferição de todas as atividades supervisionadas oferecidas no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e nos encontros presenciais para 
avaliações. 
Art. 105. A verificação e o controle de presença dos alunos se darão da seguinte 
forma: 
I – no regime presencial, pela verificação e registro diário dos professores. 
II – no regime EaD, pela verificação dos relatórios de acesso ao AVA, realização 
dos exercícios e PBL, participação em Fórum e Chats e realização das 
avaliações presenciais. 
Art. 106. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 
reprovado na disciplina o aluno que não obtiver frequência de, no mínimo, 
75% (setenta e cinco por cento) do total das aulas e demais atividades 
acadêmicas programadas. 
Art. 107. O aproveitamento acadêmico, em cada disciplina, é avaliado pelo 
acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas 
atividades programadas, de acordo com as especificidades das modalidades 
oferecidas (presencial e EaD). 
§1º. Para a modalidade presencial, são atividades curriculares, além das 
provas escritas e orais previstas, as aulas, as preleções, atividades de iniciação 
científica e de extensão, exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, 
excursões, visitas técnicas, estágios, dentre outras atividades que promovam a 
aquisição de conhecimento pelos alunos. 
§1º. Para a modalidade EaD, são atividades curriculares as atividades 
supervisionadas oferecidas no AVA e nos encontros presenciais para 
avaliações, sendo que para efeito de mensuração do aproveitamento, as 
atividades do AVA equivalerão a 40% do total da MP = média ponderada, ou 
seja: MP = (teste + discursivas) / 2 x 0,6 + AVA x 0,4. 
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Art. 108. A avaliação do aproveitamento é traduzida por notas expressas de 0 
(zero) a 10 (dez). 
Parágrafo Único. Será atribuída nota 0 (zero) ao aluno que deixar de se 
submeter à verificação prevista na data fixada, bem como ao que nela se 
utilizar de meio fraudulento, ilícito, ou não autorizado pelo professor ou 
autoridade competente, 
Art. 109. A nota final do aluno em cada disciplina, verificada ao término do 
período letivo, será a média aritmética simples entre as notas de 
aproveitamento. 
Parágrafo Único. Será garantido ao discente, ao longo do processo ensino-
aprendizagem, o direito à recuperação.  
Art. 110. A média simples aritmética das notas de avaliação situa o aluno numa 
das seguintes condições: 
a) média abaixo de 1,5: reprovação; 
b) média igual ou superior a 5,5: submissão a exame final; 
c) Média igual ou superior a 6 (seis): aprovação. 
Parágrafo Único. Será considerado aprovado o aluno, em regime presencial, 
que, submetido a exame final, obtiver média aritmética simples igual ou 
superior a 6 (seis), entre a média semestral ponderada de que trata o artigo e 
a nota obtida no exame final. 
Art. 111. Os processos e critérios da avaliação da aprendizagem constarão dos 
planos de ensino das disciplinas. 

Seção II – Da Frequência e Aproveitamento nos Cursos de Pós-Graduação e 
Extensão 

Art. 112. A frequência aos programas de pós-graduação é obrigatória, não 
podendo ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) das atividades 
realizadas em cada disciplina. 
Art. 113. Será considerado aprovado no curso e fará jus ao respectivo diploma 
ou certificado, o aluno que obtiver frequência e aproveitamento não inferiores 
aos mínimos exigidos em todas as disciplinas e atividades curriculares e 
obtiver a aprovação na defesa da monografia, da dissertação ou da tese. 
Art. 114. A frequência e o aproveitamento nos cursos de extensão observarão 
as normas estabelecidas no projeto apresentado.  

2.3.6. Incorporação de Avanços Tecnológicos 

É estimulado o uso entre os docentes, de ferramentas informatizadas que permitam o 
acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO incorpora de maneira crescente os avanços tecnológicos às 
atividades de ensino, iniciação científica e extensão. Para tanto, é destinado percentual de sua 
receita anual para a aquisição de microcomputadores e softwares utilizados em atividades 
práticas dos cursos oferecidos.  
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A Instituição incentiva, também, a participação do corpo docente em eventos que 
abordam temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino-
aprendizagem para que disseminem este tipo de conhecimento, promovendo as inovações no 
âmbito dos cursos.  

Por outro lado, o Ambiente Virtual de Aprendizagem apresenta materiais, recursos e 
tecnologias apropriadas, que permitem desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e 
docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica, 
instrumental e comunicacional.   

Além disso, a IES possui laboratórios de informática, utilizado como ferramenta de apoio 
para os cursos oferecidos, tornando o ensino-aprendizagem mais atrativo. Todos os 
microcomputadores possuem acesso a Internet.   

Nos microcomputadores disponibilizados pela IES são utilizados(as):  

• Internet, como ferramenta de busca e consulta para trabalhos acadêmicos e em projetos 
de aprendizagem. Sua utilização permite superar as barreiras físicas e o acesso limitado aos 
recursos de informação existentes.  

• Pacotes de aplicativos, que incluem processador de textos, planilha eletrônica, 
apresentação de slides e gerenciador de bancos de dados. Esses pacotes de ferramentas são 
utilizados pelos docentes para preparar aulas e elaborar provas; e pelos alunos, numa extensão 
da sala de aula. O processador de textos facilita ao aluno novas formas de apropriação da escrita, 
onde o reescrever é parte do escrever. As planilhas permitem lidar com dados numéricos. Além 
de cálculos numéricos, financeiros e estatísticos, as planilhas também possuem recursos de 
geração de gráficos, que podem ser usados para a percepção dos valores nelas embutidos 
quanto para sua exportação e uso em processadores de texto, slides, etc.;  

2.3.7. Inovações Consideradas Significativas, especialmente quanto à Flexibilidade dos 
Componentes Curriculares e às Oportunidades Diferenciadas de Integralização dos 
Cursos 

Nos cursos do CENTRO UNIVERSITÁRIO, a flexibilidade curricular se reflete em diferentes 
perspectivas, mas particularmente na eliminação da rigidez estrutural das matrizes 
curriculares, mediante a redução dos pré-requisitos, e na oferta de disciplinas optativas. 

No que diz respeito aos pré-requisitos, é preciso considerar até que ponto eles constituem, 
de fato e em quais casos, um elemento indispensável ao desenvolvimento dos estudos, de forma 
a não impedir o movimento dinâmico do cumprimento do estabelecido no plano de execução 
curricular do curso. 

Em relação às disciplinas optativas, estas visam fornecer subsídios complementares à 
formação acadêmica do aluno. Sua previsão nas estruturas curriculares busca garantir uma 
margem mais ampla de escolha do aluno quanto aos conhecimentos, competências e 
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habilidades que deseja construir em seu processo de formação, com a necessária orientação do 
Colegiado de Curso. 

A flexibilidade curricular permite que a Instituição acompanhe de perto as reais 
demandas do mercado e da sociedade, estruturando planos de curso vinculados à realidade do 
mundo do trabalho e, assim, alcançando um adequado perfil profissional de conclusão.  

Por outro lado, a flexibilidade garante oportunidades diferenciadas de integralização dos 
cursos, possibilitando aos alunos a construção de uma trajetória autônoma.  

Nesse sentido, as Atividades Complementares, previstas para os cursos de graduação, 
além de constituírem importantes mecanismos de introduzir a flexibilidade também 
proporcionam oportunidades diferenciadas, na medida em que permitem o reconhecimento de 
atividades enriquecedoras e complementadoras do perfil do egresso realizadas pelos alunos 
para a integralização de parcela da carga horária do curso. 

2.3.8. Atividades de Prática Profissional, Estágios e Complementares 

a) Atividades de Prática Profissional, Estágios 

O Estágio Supervisionado é componente curricular que visa a proporcionar ao aluno 
formação prática, com desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à atuação 
profissional. É concebido para propiciar ao aluno a participação em situações simuladas e reais 
de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação.  

O Estágio Supervisionado no CENTRO UNIVERSITÁRIO ajusta-se aos dispositivos da Lei 
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes. 

De acordo com o Regulamento do Estágio Supervisionado são seus objetivos: 

I – oportunizar o desenvolvimento de competências e o exercício das aptidões 
necessárias para o desempenho profissional; 
II – possibilitar ao aluno vivência real e prática das atividades profissionais, 
complementando seus conhecimentos; 
III – assegurar formação prática que permita ao aluno apreender processos 
teórico-críticos e operativo-instrumentais para a formulação de proposições e 
a mobilização de estratégias para o seu desempenho profissional. 

O Estágio Supervisionado pode ser realizado junto a pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, devidamente conveniadas com o CENTRO UNIVERSITÁRIO e que apresentem 
condições de proporcionar experiências na área de formação profissional do aluno. 

Os documentos presentes na formalização do estágio são:  

a) carta de apresentação do estagiário;  

b) dados de identificação do estagiário;  
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c) atividades de estágio descritas no termo de compromisso e formuladas através de um plano 
de estágio com datas e assinaturas do representante legal da concedente, do estagiário e do 
responsável no CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

A supervisão, acompanhamento e avaliação do estágio são de competência dos 
coordenadores de cursos e ou Professores que avaliam o desempenho dos alunos.  

Ao final de cada período de estágio, o estagiário deve entregar um relatório de todas as 
atividades de acordo com as normas estabelecidas pelo Professor.  

A avaliação do desempenho do estagiário é feita pelo Professor Supervisor, de forma 
contínua e sistemática, por aluno, durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado.  

O Professor na avaliação do desempenho do estagiário leva em consideração:  

I – coerência e aplicabilidade do plano de estágio; 
II – pontualidade e assiduidade do aluno em seus compromissos, tanto com a 
concedente, como com o CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
III – coerência e consistência dos relatórios parciais; 
IV – avaliação da concedente, através do relatório firmado pelo responsável; 
V – relatório final, apresentado conforme as normas da ABNT. 

É considerado aprovado o estagiário que tenha frequência de 75% nas atividades de 
Estágio Supervisionado e nota igual ou superior a 6,0 (seis) na avaliação realizada pelo 
Professor com base nos critérios estabelecidos no Regulamento do Estágio Supervisionado. No 
caso de reprovação, por qualquer motivo, o aluno deve renovar sua matrícula na atividade de 
Estágio Supervisionado para o período letivo seguinte. 

O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a 
carga horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está matriculado.  

b) Atividades Complementares  

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 
reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, 
inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades 
independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações 
com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. Produções 
bibliográficas, visitas a centros culturais, viagens e visitas técnicas, palestras, simpósios, cursos 
e seminários, leituras, participação em projetos sociais e frequência a peças teatrais e mostras 
cinematográficas poderão fazer parte das Atividades Complementares. 
 

Objetivos das atividades complementares: 
 

 Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela realização de 

atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou à distância. 
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 Contribuir para que a formação do futuro egresso seja humanista e reflexiva. 

 Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais. 

 Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e problemas. 

 Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética e 

humanista. 

 Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais. 

Todas as atividades devem ser registradas no formulário disponibilizado no portal do 
aluno e deverá ser postado em espaço reservado para essa finalidade, juntamente com o 
comprovante (declaração, certificado, foto...), no Portal do Aluno (as instruções estão 
disponíveis abaixo): 

 Os textos deverão ter linguagem clara, coesa, simples e correta. 

 Todas as atividades necessitarão de comprovantes. 

 O aluno deverá cumprir, obrigatoriamente, atividades nas três áreas indicadas na tabela 

a seguir, respeitando a cota mínima de 20% do total da carga horária em cada área. 

 Só serão validadas Atividades realizadas no período de vigência do curso (a partir da 

efetivação da matrícula). 
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PONTUAÇÃO / HORAS – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

  
C

IE
N

T
ÍF

IC
O

 /
 A

C
A

D
Ê

M
IC

O
 

TIPO DA ATIVIDADE PONTOS 

Autoria de artigo publicado nas revistas científicas do UNAR 30 horas 

Autoria de artigo publicado em outras revistas científicas 
(com apresentação da cópia do artigo e ISSN da Revista) 

20 horas 

Autoria de artigo publicado em outros meios de divulgação 
(Com apresentação de cópia do artigo e informações 
detalhadas do veículo publicador) 

05 horas 

Autoria de trabalho apresentado em eventos acadêmicos (com 
apresentação de resumo e cópia do certificado) 

05 horas 

Participação em Congresso ou Eventos Acadêmico-Científicos 

(com apresentação de resumo e cópia do certificado) 

Nº de
 horas 
declarado no 

certificado 

  
C

U
L

T
U

R
A

L
 

TIPO DA ATIVIDADE PONTOS 

Participação em Cursos de extensão (com apresentação de resumo e 
cópia do certificado) 

Nº de 
horas 
declarado 
no 
certificado Participação em Palestras (com apresentação de resumo e cópia 

do 

certificado) 

Nº de
 horas 
declarado no 

certificado 
Filmes  (com  apresentação  do  resumo  comentado  e  
comprovante  de entrada) 

03 horas 

Cinema em casa (com apresentação do resumo comentado e capa 
do filme) 

03 horas 

Visita a Exposições/Feiras Com apresentação de comprovante 
original de entrada e/ou fotos e relatório 

05 horas 

Visita a museu Com apresentação de comprovante de entrada e/ou 
fotos e relatório 

05 horas 

Peça teatral Com apresentação de comprovante de entrada e/ou 
fotos e relatório 

04 horas 

TIPO DA ATIVIDADE PONTOS 
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Trabalho Assistencial/social: Mediante aprovação prévia e definição 
de atividade a serem consideradas. 

 
Prestação  de  serviços  em  Questões  ligadas  à  cidadania, família, 
inovação na dinâmica de produção de bens e realização de serviços, 
saúde, educação, moradia. 

 
Exemplos: campanhas de vacinação, mutirões, trabalho voluntário de 
natureza socioeducativa, visitas a orfanatos, creches, hospitais entre 
outros. 

Nº de horas 
declarado 
no 
certificado 

 

2.4. Políticas Institucionais 

2.4.1. Políticas e Ações Acadêmico-Administrativas de Ensino de Graduação e de Pós-
Graduação 

a) Graduação 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO ao definir os termos da sua política para o ensino toma como 
ponto de partida a compreensão de que a educação superior se insere em um contexto 
multifacetário, marcado por transformações econômicas, sociais e culturais.  

À luz desse entendimento e das orientações formuladas pela política educacional 
brasileira, o CENTRO UNIVERSITÁRIO elegeu como sua função primeira empreender um 
processo educativo que contribua para o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Dessa forma, o CENTRO UNIVERSITÁRIO adota como referencial pedagógico a prática da 
“educação ao longo de toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no Relatório da 
Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI.  

Com base neste referencial, a educação tem como objetivo proporcionar ao indivíduo um 
conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si mesmos, capacitando-o para o exercício 
cidadão e profissional em tempos de mudanças.  

A educação deve proporcionar, de forma eficaz, cada vez mais, saberes e saber-fazer 
evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do futuro. 
Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar as referências que impeçam as pessoas de 
ficar submergidas nas ondas de informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços 
públicos e privados e as levem a orientar-se para projetos de desenvolvimento individuais e 
coletivos. À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 
constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele. 

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de 04 (quatro) aprendizagens 
fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: 
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  “Aprender a conhecer” significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que nos ajudam 
a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos saberes de nossa época. A 
iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá acesso, desde o início da vida humana a não-
aceitação de qualquer resposta sem fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que 
esteja em contradição com os fatos; 

 “Aprender a fazer” é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também significa criar algo 
novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que venha a exercer uma profissão 
em conformidade com suas predisposições interiores; 

 “Aprender a viver juntos” significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que 
regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. Porém, essas normas 
devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas interiormente por cada ser, e não 
sofridas como imposições exteriores. “Viver junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro 
com suas diferenças embora permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias 
posições;  

 “Aprender a ser” implica em aprender que a palavra “existir” significa descobrir os próprios 
condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a vida individual e social.  

A política de ensino do CENTRO UNIVERSITÁRIO, focada nessas premissas norteadoras, 
tem como objetivos: 

 Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso possa vir a superar os 
desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento; 

 Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia 
profissional e intelectual do aluno; 

 Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora 
do ambiente acadêmico, inclusive as que se referirem à experiência profissional; 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a iniciação científica individual 
e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão; 

 Estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para informar a docentes e a 
discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas; 

 Acompanhar os egressos, como forma de avaliar a qualidade desses cursos oferecidos pelo 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

b) Pós-Graduação 

Os cursos de pós-graduação compreendem os seguintes níveis de formação: 

I – doutorado; 



 
Recredenciamento Portaria MEC 1.450 de 14/11/2017 
Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 54 de 243 

II – mestrado; 
III – especialização; 
IV – aperfeiçoamento. 

Os cursos pós-graduação, compreendendo programas de doutorado e mestrado, 
destinam-se a proporcionar formação científica aprofundada e têm carga horária mínima 
determinada pela legislação. 

Os cursos de pós-graduação em nível de especialização e de aperfeiçoamento têm por 
finalidade desenvolver e aprofundar estudos realizados em nível de graduação, e são voltados 
às expectativas de aprimoramento acadêmico e profissional, com caráter de educação 
continuada.  

A programação e a regulamentação dos cursos de pós-graduação são aprovadas pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, com base em projetos, observadas as normas 
vigentes. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO desenvolve atividades de ensino de pós-graduação, com 
programas organizados. Estes têm o objetivo de desenvolver e aprofundar a necessidade 
específica por qualificação de profissionais de nível superior, de professores e de 
pesquisadores, das áreas empresarial, estatal e do terceiro setor, capacitando-os a atuar em 
diferentes contextos, num ambiente em permanente transformação, buscando uma abordagem 
interdisciplinar e integrada aos diversos segmentos da sociedade, com adaptabilidade e 
flexibilidade diante da inovação. 

2.4.2. Políticas e Ações Acadêmico-Administrativas de Ensino a Distância 

Sintonizada com os desenvolvimentos tecnológicos e com as rápidas mudanças nos 
métodos e processos educacionais, e consciente de que a educação a distância tem se 
constituído, nos últimos anos, em uma das mais importantes ferramentas de difusão do 
conhecimento e de democratização da informação, o CENTRO UNIVERSITÁRIO oferece essa 
modalidade de ensino, uma vez que ela representa um instrumento potencializador da 
atividade educacional, no cumprimento de sua missão institucional.  

A implantação da educação a distância no CENTRO UNIVERSITÁRIO vem ao encontro das 
necessidades impostas pela globalização e pela disseminação do processo de aprendizagem 
através de uma expansão acadêmica de qualidade. 

A educação a distância (EAD) é uma modalidade ensino que tem como objetivo oferecer 
um processo de aprendizagem completo, dinâmico e eficiente por intermédio de recursos 
tecnológicos e a mediação de docentes e tutores. 

No contexto das sociedades atuais, a educação a distância surge como uma modalidade de 
educação que possibilita formas diferentes de ver o mundo, de ensinar e aprender. Ela traz 
aspectos positivos ao contexto educacional, como democratização de oportunidades 
educacionais e possibilidade de se constituir em instrumento de emancipação do indivíduo no 
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contexto social. Propicia a produção de conhecimento individual e coletivo, favorecido pelos 
ambientes digitais e interativos de aprendizagem.  

O ensino a distância surgiu em decorrência da necessidade social de proporcionar 
educação aos segmentos da população não adequadamente servidos pelo sistema tradicional 
de ensino. Eles podem ter um papel complementar ou paralelo aos programas do sistema 
tradicional de ensino. Por vezes, são a única oportunidade de estudos oferecida a adultos 
engajados na força de trabalho, que não podem deixar crianças e outras obrigações familiares 
para frequentarem cursos totalmente presencias que requerem frequência obrigatória e cujos 
professores, nem sempre estão preparados para atender às necessidades do estudante adulto. 

As grandes mudanças tecnológicas e midiáticas presenciadas nestes últimos tempos têm 
oferecido um profundo impacto à sociedade, desafiando professores a reinventar sua forma de 
ensinar com a assimilação desses meios e artefatos tecnológicos/midiáticos. De igual modo, 
impõe aos alunos novas formas de aprendizagens mediadas pelas tecnologias de informação e 
comunicação (TIC). 

A política de educação a distância do CENTRO UNIVERSITÁRIO foi estabelecida em 
consonância com a sua missão institucional.  

A oferta de educação superior, na modalidade de educação a distância, constitui-se em 
importante estratégia para ampliar as oportunidades de acesso à educação e assegurar o direito 
a estudar sem fronteiras. O CENTRO UNIVERSITÁRIO reconhece a relevância da contribuição 
sócio-político-econômica que esta modalidade de oferta de ensino confere à concretização de 
maiores oportunidades de acesso à educação, minimizando os efeitos da exclusão social. 

As possibilidades surgidas pela introdução e utilização das novas tecnologias da 
comunicação e da informação, fizeram com que a educação a distância despontasse como 
oportunidade para incrementar o atendimento às demandas educacionais da população e da 
sociedade, bem como se constituísse numa alternativa às exigências de natureza social e 
pedagógica atuais. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO elegeu a modalidade da educação a distância para oferecer 
condições de atendimento às novas demandas por ensino superior de modo ágil, célere e 
qualitativamente superior, tendo por base a compreensão de que a educação a distância 
constitui uma modalidade não-convencional de educação, capaz de atender com grande 
perspectiva de eficiência, eficácia e qualidade aos anseios de universalização do ensino e, 
também, como meio apropriado à permanente atualização dos conhecimentos gerados de 
forma cada vez mais intensa pela ciência e cultura humana. 

Esta modalidade de ensino promove grandes benefícios sociais, porque não se limita a 
uma mudança quantitativa, mas também qualitativa, por meio de programas e pessoal 
preparados técnica e pedagogicamente para a utilização das novas tecnologias educacionais: 
interação dos alunos coordenados por “tutores educacionais” e um corpo docente titulado 
formado por especialistas na área. 
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A educação a distância é um recurso de incalculável importância como modo apropriado 
para atender a grandes contingentes de alunos de forma mais efetiva que outras modalidades 
e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da ampliação da 
clientela atendida. 

Com o objetivo de ampliar e diversificar as atividades de ensino de graduação e pós-
graduação, assim como ampliar o acesso ao ensino superior, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
implantou cursos na modalidade EAD. O setor responsável por apoiar todas as ações 
relacionadas ao planejamento e efetivação dessa modalidade na Instituição é a o Núcleo de 
Educação a Distância (NEaD). 

A equipe multidisciplinar do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é composta por 
profissionais especializados em diversas áreas, entre eles, profissionais das diferentes 
tecnologias da informação e da comunicação, parceiros nos projetos pedagógicos para a oferta 
disciplinas e/ou cursos a distância.  

Com relação a esta modalidade de educação, o CENTRO UNIVERSITÁRIO reforça seu 
compromisso ético com o desenvolvimento do país, aderindo à política de inclusão sócio-
educacional com um olhar no futuro da educação mediada por tecnologias inovadoras e outro 
olhar nas experiências bem sucedidas nessa modalidade educacional.  

Cabe destacar que o uso inovador da tecnologia aplicado à educação, e mais 
especificamente, à educação a distância está apoiado em uma filosofia de aprendizagem que 
proporciona aos alunos a oportunidade de interagir, de desenvolver projetos compartilhados, 
de reconhecer e respeitar diferentes culturas e de construir o conhecimento. 

O corpo discente tem acesso ao tutor, que acompanha diretamente seu percurso ao longo 
do curso. Cada tutor é responsável por um grupo de alunos, assim é possível garantir o 
atendimento a todos. 

As atividades de tutoria previstas contemplam o atendimento às demandas didático-
pedagógicas da estrutura curricular, considerando a mediação pedagógica junto aos discentes, 
o domínio do conteúdo, de recursos e dos materiais didáticos e o acompanhamento dos 
discentes no processo formativo, com planejamento de avaliação periódica por estudantes e 
equipe pedagógica do curso, embasando ações corretivas e de aperfeiçoamento para o 
planejamento de atividades futuras. 

As atividades de tutoria são definidas como aquelas desenvolvidas no âmbito da educação 
a distância e que envolvem a mediação e o acompanhamento pedagógico dos alunos inscritos 
nos cursos oferecidos na modalidade educação a distância; a orientação para o estudo; a 
resolução de dúvidas; e o estímulo à aprendizagem. 

A qualidade dos cursos a distância depende em grande parte da qualidade da tutoria. 
Assim, a seleção, a capacitação, o acompanhamento e a avaliação dos tutores são consideradas 
atividades estratégicas. Na prática, essa qualidade deve traduzir-se no domínio das disciplinas 
ministradas, na capacidade de organizar e orientar didaticamente o processo de ensino-
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aprendizagem a distância e na utilização das ferramentas tecnológicas que lhe servem de 
instrumento. 

Os tutores desempenham primordialmente o papel de facilitador, mediador ou mentor do 
processo de aprendizagem dos alunos. Grande parte do trabalho do tutor consiste em orientar 
a realização de tarefas, responder mensagens corrigir trabalhos e provas. Mais especificamente, 
o tutor desempenha as seguintes funções: 

• Funções pedagógicas: moderar fóruns de discussão, focalizando ou propondo questões; 
moderar reuniões online; responder às dúvidas dos alunos; comentar, questionar, criticar, 
aprofundar ideias, relacionando-as ao conteúdo disponibilizado na disciplina; articular teoria e 
prática, através da aplicação de estudos de caso; compartilhar experiências; sugerir 
possibilidades de aprofundamento dos conteúdos e indicar/fornecer materiais 
complementares; utilizar estratégias de facilitação e fixação da aprendizagem, propondo, 
eventualmente, exercícios adicionais; acompanhar a participação dos alunos; 

• Funções sociais: enviar mensagens de boas-vindas, suporte e estímulo à aprendizagem; 
contribuir para a criação de um ambiente favorável, valorizando e encorajando a participação; 
promover a interação e colaboração entre os alunos; 

• Funções administrativas: estabelecer e/ou focar os objetivos das discussões; distribuir 
papéis e responsabilidades nas atividades, orientando os grupos; agendar as atividades; 
esclarecer procedimentos e regras de trabalho, tirando dúvidas sobre a disciplina; acompanhar 
evasão e participação da turma; avaliar os trabalhos e atribuir notas; registrar as notas finais 
dos alunos; 

• Funções técnicas: orientar alunos na forma de submeter trabalhos, acessar conteúdos e 
enviar mensagens; encaminhar questões de problemas técnicos sobre uso da plataforma e 
ferramentas de aprendizagem para o suporte técnico. 

Visto que os processos de ensinar e de aprender na educação a distância não ocorrem de 
forma simultânea e nem em espaços necessariamente compartilhados por alunos e professores, 
as propostas de ensino na modalidade a distância são mediadas através de materiais didáticos.  

O material didático, tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, 
é concebido de acordo com as diretrizes estabelecidas, de modo a facilitar a construção do 
conhecimento e mediar a interlocução entre aluno, professor e tutor, devendo passar por 
rigoroso processo de avaliação prévia (pré-testagem), com o objetivo de identificar 
necessidades de ajustes, visando o seu aperfeiçoamento.  

Em consonância com as diretrizes estabelecidas para a educação a distância, o material 
didático deve desenvolver competências e habilidades específicas, recorrendo a um conjunto 
de mídias compatível com a proposta e com o contexto socioeconômico do público-alvo.  

Na elaboração do material didático para uso a distância busca-se integrar as diferentes 
mídias e explorar a convergência das tecnologias, sempre na perspectiva da construção do 



 
Recredenciamento Portaria MEC 1.450 de 14/11/2017 
Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 58 de 243 

conhecimento e da possibilidade de interação entre os diversos atores.  

Para tanto, são utilizadas diferentes tipos de mídias de EAD na produção do material 
didático: material didático impresso, material didático audiovisual e material didático para 
Internet (web).  

Tanto o material didático, o material didático audiovisual e o material didático para 
Internet (web) são elaborados com abordagem do conteúdo específico da área, indicando 
bibliografias básicas e complementares, atendendo às especificidades da modalidade de EAD, 
em particular quanto à dialogicidade da linguagem, como promotor da autonomia de estudo.  

O material didático adotado para Internet (web) abriga todo o conteúdo e outras mídias, 
como o material em formato de texto, produzido para ser impresso, e o material didático 
audiovisual encodado para visualização em qualquer acesso à web.  

Dessa forma, há um Ambiente Virtual de Aprendizagem que serve de suporte ao material 
didático, com interface amigável, facultando uma aprendizagem significativa. No Ambiente 
Virtual de Aprendizagem o aluno tem acesso às disciplinas do curso, podendo comentar seu 
conteúdo, fazer exercícios, tirar dúvidas sobre estes conteúdos ou sobre questões operacionais 
e administrativas com professores e tutores. Pode, também, ler avisos e recados, participar de 
fóruns e chats, entrar em contato com os seus colegas, etc.  

Há previsão avaliações periódicas do Ambiente Virtual de Aprendizagem devidamente 
documentadas, de modo que seus resultados sejam efetivamente utilizados em ações de 
melhoria contínua. 

2.4.2.1. Estudo para Implantação de Polos EAD 

A modalidade de ensino a distância vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, 
para acompanhar esta tendência, as IES têm que crescer e expandir de forma consolidada e 
estratégica.  

Para que o CENTRO UNIVERSITÁRIO possa expandir e operacionalizar a oferta de seus 
cursos EaD faz-se necessário a implantação de Polos de Apoio Presencial (PAP) em áreas 
estratégicas do Brasil. O PAP é um espaço que deve privilegiar as ações promovendo situações 
educacionais e culturais, permitindo que o vínculo entre aluno/polo/IES seja 
estabelecido. Além disso, o PAP favorece a experiência científica, o acesso aos ambientes 
didáticos, atividades em grupos que possibilitem a interação e a troca de conhecimentos entre 
os estudantes. 

O número de ingressante na modalidade EaD vem crescendo a cada dia. Em 2016 o 
número de matriculas no EaD foi de 1,5 milhão de alunos, um aumento significativo perante os 
207 mil em 2006. 

Para garantir a qualidade na prestação do serviço de ensino e planejar a expansão, 
elaborou-se um estudo sobre a viabilidade econômica para a abertura de polos próprios e de 
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polos em parceria com representantes comerciais. Após finalizar os estudos, optou-se pela 
abertura de polos em parceria com representantes para minimizar o custo e garantir a 
infraestrutura necessária para oferta de cursos à distância. 

Esse plano de expansão iniciou-se em 2017 com a seleção de parceiros que possuem 
uma infraestrutura adequada em cidades pré-selecionadas pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO em 
diversos Estados, com destaque para os Estados de São Paulo e Paraná, onde existe uma maior 
concentração dos polos da IES. 

Após a análise realizada a equipe gestora do CENTRO UNIVERSITÁRIO decidiu abrir 70 
PAP nos Estados, em sua maioria em São Paulo e Paraná, conforme tabela a seguir. Para a 
definição em quais regiões seriam abertos os PAP foram coletadas informações relevantes as 
mesmas, tais como população por Estado, número de alunos matriculados no ensino médio e 
no EJA, a demanda por cursos superiores (taxas bruta e líquida de matriculados na educação 
superior) e a relação entre número de matriculados e de evadidos, conforme tabela 
apresentadas a seguir. 

Polo / Cidade UF 
Americana SP 
Anápolis GO 
Apiaí SP 
Araçatuba SP 
Aracruz ES 
Araraquara SP 
Araras SP 
Aripuanã MT 
Barra do Garças MT 
Barueri SP 
Belo Horizonte MG 
Brasília DF 
Cachoeira Paulista SP 
Cafelândia SP 
Campinas SP 
Campo Grande MS 
Cariacica ES 
Carmópolis de Minas MG 
Cascavel PR 
Castro PR 
Catanduva SP 
Chapecó SC 
Chopinzinho PR 
Cuiabá MT 
Curitiba PR 
Divinópolis MG 
Dourados MS 
Fernandópolis SP 
Franca SP 
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Goiânia GO 
Ibaiti PR 
Ibitinga SP 
Ijaci MG 
Indaiatuba SP 
Itaguaçu ES 
Itararé SP 
Itumbiara GO 
Iturama MG 
Ivaiporã PR 
Lins SP 
Londrina PR 
Manaus AM 
Marília SP 
Maringá II PR 
Mineiros GO 
Mirassol  SP 
Naviraí MS 
Osasco SP 
Paranaíba MS 
Paranavaí PR 
Pindamonhangaba SP 
Piraju SP 
Pirenópolis GO 
Ponta Grossa PR 
Presidente Prudente SP 
Recife PE 
Ribeirão Preto SP 
Ribeirão Preto II SP 
Rio Bom PR 
Rio Claro SP 
Rio de Janeiro RJ 
Salgado Filho PR 
São Carlos SP 
São José do Rio Preto SP 
São José dos Campos SP 
São Sebastião do Uatumã AM 
Serra ES 
Sorocaba SP 
Três Lagoas MS 
Uberlândia MG 
Vacaria RS 
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População por Estado 
Estado População 

São Paulo 45,15 milhões 
Paraná 11,08 milhões 
Ceará 8,84 milhões 

Brasília 3 milhões 
Espírito Santo 3,88 milhões 

Goiás 6,52 milhões 
Minas Gerais 20,87 milhões 

Mato Grosso do Sul 2,62 milhões 
Mato Grosso 3,34 milhões 
Pernambuco 9,27 milhões 

Rio Grande do Sul 11,29 milhões 
 

Alunos Matriculados no Ensino Médio 
Estado Quantidade 

São Paulo 1,9 milhões 
Paraná 489.637 
Ceará 315.586 

Brasília 109.143 
Espírito Santo 123.937 

Goiás 225.538 
Minas Gerais 842.697 

Mato Grosso do Sul 96.512 
Mato Grosso 142.495 
Pernambuco 352.383 

Rio Grande do Sul 347.637 
 

Alunos Matriculados no EJA 
Estado Quantidade 

São Paulo 446.249 
Paraná 172.775 
Ceará 169.164 

Brasília 52.943 
Espírito Santo 65.043 

Goiás 79.417 
Minas Gerais 341.130 

Mato Grosso do Sul 47.803 
Mato Grosso 80.137 
Pernambuco 191.697 

Rio Grande do Sul 162.159 
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Taxas Bruta e Líquida de Matriculados na Educação Superior 
Estado Taxa Bruta Taxa Líquida 

São Paulo 38,6% 28,5% 
Paraná 40,1% 28,8% 
Ceará 29,4% 18,3% 

Brasília 50,0% 38,9% 
Espírito Santo 37,5% 24,2% 

Goiás 38,3% 27,4% 
Minas Gerais 32,8% 22,2% 

Mato Grosso do Sul 42,7% 30,0% 
Mato Grosso 44,4% 26,6% 
Pernambuco 24,6% 15,8% 

Rio Grande do Sul 45,3% 27,8% 
 

O ensino médio e o EJA tem apresentado crescimento nas últimas décadas, o que pode ser 
associado à melhoria do ensino fundamental e à ampliação do acesso ao ensino médio, gerando, 
consequentemente, uma maior demanda pela educação superior. No entanto, a educação 
superior ainda carece de ampliação para cobrir o contingente de egressos do ensino médio e do 
EJA. 

No PNE aprovado pela Lei nº 13.005/2014, a meta é elevar a taxa bruta de matrícula na 
educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, 
assegurando a qualidade da oferta. No entanto, as taxas de escolarização bruta e líquida 
verificadas para os Estados escolhidos demonstram claramente as deficiências do setor de 
ensino superior em relação aos jovens que residem na região e a necessidade de ampliação da 
cobertura educacional. 

Inserido nesse contexto, o CENTRO UNIVERSITÁRIO tem como proposta para o período 
2017/2021 ampliar as possibilidades de acesso ao ensino superior, mediante a oferta dos 
cursos superiores. Os cursos de graduação escolhidos para implantação no período de vigência 
deste PDI, buscam contribuir para a ampliação das oportunidades de acesso à educação 
superior, uma vez que serão oferecidos em localidades que apresentam taxas abaixo das metas 
estabelecidas no PNE.  

A pós-graduação, também previsto no período de vigência deste PDI, contribuirá para o 
fortalecimento de profissionais melhores capacitados para o mercado de trabalho, além de 
contribuir para a formação continuada dos egressos dos cursos. 

Preocupados com a comunidade da região dos PAP, o CENTRO UNIVERSITÁRIO, além dos 
cursos de graduação e pós-graduação oferecidos, também, disponibiliza para a população 
cursos de extensão online totalmente gratuitos. O principal foco desses cursos é atender a 
necessidade de capacitação do professor em sala de aula. Ao término dos cursos, são entregues 
os certificados para os alunos.  
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2.4.3. Políticas e Ações Acadêmico-Administrativas de Práticas de Iniciação Científica, de 
Inovação Tecnológica e de Desenvolvimento Artístico e Cultural 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO desenvolve atividades de iniciação científica, promovendo 
ações que proporcionem contribuições teóricas e práticas às atividades de ensino e extensão.  

A iniciação científica é considerada como recurso educativo, destinado ao cultivo de 
atividade científica indispensáveis à formação superior e, como função específica, à busca de 
novos conhecimentos e técnicas. 

A iniciação científica é desenvolvida como princípio educativo, cultural e científico, 
integrada ao ensino e à extensão. 

As atividades de iniciação científica estão voltadas para a resolução de problemas e de 
demandas da comunidade na qual a Instituição está inserida; e alinhadas a um modelo de 
desenvolvimento que privilegia, além do crescimento econômico, a promoção da qualidade de 
vida. 

São objetivos da política de iniciação científica do CENTRO UNIVERSITÁRIO: 

 Reafirmar a iniciação científica como processo acadêmico definido e efetivado em função 
das exigências da realidade na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio 
com a sociedade, o que implica relações multi, inter ou transdisciplinares e interprofissionais; 

 Priorizar os projetos voltados a questões relacionadas ao contexto regional e às 
demandas da sociedade; 

 Valorizar os projetos de iniciação científica interinstitucionais sob a forma de 
consórcios, redes ou parcerias e as atividades voltadas para o intercâmbio nacional e 
internacional; 

 Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 
conhecimentos, apoiando a produção acadêmica; 

 Estimular a disseminação de conhecimentos, organizando e publicando as produções 
intelectuais de professores e alunos, mediante trabalhos, compêndios, anais, monografias e 
livros; 

 Promover congressos, simpósios, seminários ou encontros para estudos e debates de 
temas ou de áreas específicas, bem como a participação em iniciativas semelhantes. 

As atividades de iniciação científica são supervisionadas pela Coordenadoria de Iniciação 
Científica, subordinada à Pró-Reitoria Acadêmica. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
aprova as atividades de iniciação científica nos aspectos relativos à sua organização, 
administração, funcionamento e financiamento. 
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O financiamento das atividades de iniciação científica inclui recursos próprios do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ou de terceiros, que podem ser captados junto a organizações da região, 
públicas e privadas. 

Para financiamento de projetos, a seleção contempla, entre outros, os seguintes critérios 
gerais:  

a) relevância do tema proposto;  

b) concordância entre a proposta apresentada e os recursos orçamentários existentes;  

c) cronograma de trabalho. 

A política de iniciação científica está centrada na valorização da discussão acadêmica; no 
aperfeiçoamento da interação da graduação com a pós-graduação e com a extensão; na 
consolidação de grupos de iniciação científica, visando a desenvolver novas ideias, novas 
técnicas, novos procedimentos, permitindo o surgimento de um centro de excelência, capaz de 
implementar e gerenciar o conhecimento com objetivo de melhoria do cotidiano da população.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO publica em seus murais e em local específico do site edital 
quanto às linhas de iniciação científica e processo seletivo. 

Por meio da iniciação científica e extensão identifica-se e busca-se atender às demandas 
da comunidade, por meio de palestras, projetos e cursos baseados em princípios éticos e sociais, 
os quais são vinculados à profissionais da Instituição, docentes, discentes e parceiros, tendo 
como objetivo fomentar reflexões e instigar a ampliação da pesquisa e vem comum da 
sociedade.  

As produção e iniciação científicas trazem aos alunos uma nova concepção e construção 
do saber, instigando-os a repensar e propor um novo olhar a questões sociais, econômicas, 
culturais e políticas, reforçando o gosto pela reflexão, senso crítico e análise do que ocorre ao 
redor do aluno. Para isso, o CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de 02 (duas) revistas científicas 
(Revista Científica - ISSN 1982-4920 e Revista Jurídica - ISSN 1983-5019), ferramentas que 
possibilitam ao aluno a publicação de seus trabalhos e à comunidade acesso a informação e 
conhecimento, divulgando artigos acadêmico-científicos de pesquisadores vinculados ao 
CENTRO UNIVERSITÁRIO e a outras instituições.  

Outra forma de incentivar a iniciação científica consiste no congresso científico 
(https://www.unar.edu.br/congressocientifico) que acontece anualmente nas dependências 
da IES com o objetivo fomentar a produção científica, aproximar a comunidade à vida 
acadêmica, reforçando o papel social do CENTRO UNIVERSITÁRIO na comunidade na qual está 
inserida. Desta forma, oportuniza a difusão de conhecimento entre profissionais de instituições 
públicas e privadas que atuam com ensino, iniciação científica e extensão. Favorece a ampliação 
das experiências acadêmicas para estudantes do ensino médio e técnico, da graduação e pós-
graduação, à medida que apresenta os avanços científicos e tecnológicos em diferentes áreas, 
possibilidade de formação de grupos de trabalho, bem como debates sobre temas emergentes 

https://www.unar.edu.br/congressocientifico
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em iniciação científica e inovação. O congresso científico envolve toda comunidade acadêmica 
e se consagra por sua trajetória de uma década que, progressivamente, contribui para a 
produção e divulgação do conhecimento científico. 

O desenvolvimento artístico e cultural ocorre por meio de mesas redonda, debates 
direcionados os cursos, de forma específica ou geral, transmitidos pela plataforma do aluno, 
com acesso a comunidade local também por meio do link 
http://unar.info/ead/course/view.php?id=5914  

A IES tem como meta aproximar ainda mais o vínculo com a comunidade local e seu papel 
social oferecerá curso de extensão sazonal de atividades artísticas para as crianças da 
comunidade, a ser realizado no período de férias escolares. 

2.4.4. Políticas e Ações Acadêmico-Administrativas de Extensão 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO desenvolve atividades de extensão visando promover a sua 
articulação com a sociedade, transferindo para esta os conhecimentos desenvolvidos com as 
atividades de ensino e iniciação científica; e captando as demandas sociais para orientar a 
produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos. 

A extensão é entendida como um princípio educativo, cultural e científico, que articula o 
ensino e a iniciação científica de forma indissociável e viabiliza uma relação transformadora 
entre a instituição de ensino e a sociedade.  

A extensão, como processo educativo, dirige-se à comunidade, abrangendo cursos e 
serviços, beneficiando-a das conquistas resultantes do trabalho científico desenvolvido no 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

São objetivos da política de extensão do CENTRO UNIVERSITÁRIO:  

 Reafirmar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado em função das 
exigências da realidade na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio 
com a sociedade, o que implica relações multi, inter ou transdisciplinares e interprofissionais; 

 Priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais relacionadas com 
a área de educação, saúde e habitação, geração de emprego e ampliação da renda; 

 Enfatizar a utilização da tecnologia disponível para ampliar a oferta de oportunidades e 
melhorar a qualidade da educação; 

 Valorizar os programas de extensão interinstitucionais sob a forma de consórcios, redes 
ou parcerias, e as atividades voltadas para o intercâmbio e para a solidariedade nacional e 
internacional; 

 Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 
conhecimentos, apoiando a produção acadêmica; 

http://unar.info/ead/course/view.php?id=5914
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 Viabilizar a prestação de serviços como produto de interesse acadêmico, científico, 
filosófico, tecnológico e artístico do ensino, iniciação científica e extensão.  

A política de extensão se pauta numa perspectiva curricular renovadora, de modo a 
contribuir para a vitalidade do processo acadêmico. As ações residem no estabelecimento de 
um diálogo permanente e articulado com a sociedade, para possibilitar que indivíduos se 
apropriem de conhecimentos especializados, serviços e técnicas produzidos intramuros, 
visando à melhoria das condições da qualidade de vida da população. 

A política de extensão se consolida como uma importante interface do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO extramuros, estabelecendo a indissociabilidade do tripé ensino, iniciação 
científica e extensão, reafirmando, esta, como relevante socialmente e com ênfase no processo 
acadêmico formativo dos estudantes do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO oferece cursos de extensão e têm como expectativa integrar 
o ensino e a extensão com os interesses da sociedade, suas demandas e necessidades, 
estabelecendo mecanismos que correlacionem o saber acadêmico e o saber popular de forma 
articulada. 

As atividades de extensão são supervisionadas pela Coordenadoria de Extensão, 
subordinada à Pró-Reitoria Acadêmica. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprova as 
atividades de extensão nos aspectos relativos à sua organização, administração, funcionamento 
e financiamento. 

O financiamento das atividades de extensão inclui recursos próprios do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ou de terceiros, que podem ser captados junto a organizações da região, 
públicas e privadas. 

Para financiamento de projetos, a seleção contempla, entre outros, os seguintes critérios 
gerais:  

a) relevância do tema proposto;  

b) concordância entre a proposta apresentada e os recursos orçamentários existentes;  

c) cronograma de trabalho. 

2.4.5. Políticas e Ações Acadêmico-Administrativas de Inclusão Social 

A política de inclusão social estabelecida pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO tem como 
objetivo principal proporcionar condições de acesso ao ensino superior a grupos 
historicamente discriminados, tendo como perspectiva básica direitos e oportunidades iguais 
para todos os cidadãos. 

A educação inclusiva é atualmente um dos maiores desafios do sistema educacional. 
Implica não apenas o acesso à educação, mas principalmente, a permanência na Instituição de 
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pessoas portadoras de necessidades especiais, sem qualquer tipo de discriminação. Exige o 
atendimento, em condições igualitárias a despeito das características, desvantagens ou 
dificuldades que essas pessoas possam apresentar. 

A proposta de inclusão social do CENTRO UNIVERSITÁRIO fundamenta-se, 
prioritariamente, na maior democratização do acesso dos segmentos menos favorecidos da 
sociedade a seus cursos, sem comprometimento do critério de mérito como legitimador desse 
acesso. Dessa forma, a inclusão social não se refere apenas à questão racial e, por esta razão, 
tem de ser vista de forma mais abrangente, envolvendo padrão econômico e necessidades 
especiais. 

São objetivos da política de inclusão social: 

 Promover a melhoria do desempenho dos alunos com comprovada deficiência por meio 
de cursos de nivelamento, voltados para a correção das dificuldades observadas na sua 
formação anterior ao ingresso do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

 Ampliar as possibilidades de acesso e a permanência de alunos negros, 
afrodescendentes e indígenas; alunos de baixa renda, que não têm condições de arcar 
integralmente com os custos de sua formação superior; e alunos egressos de escolas públicas; 

 Possibilitar o acesso e a permanência de alunos portadores de necessidade especiais, em 
igualdade de condições com as demais pessoas;  

 Atuar positivamente na superação das barreiras educacionais que dificultam o acesso e 
a permanência ao ensino superior. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO mediante apoio às iniciativas voltadas ao acesso de 
estudantes negros e afrodescendentes ao ensino superior, o desenvolvimento de cursos 
complementares e a elaboração de estratégias para o acompanhamento do desempenho 
acadêmico de estudantes negros e afrodescendentes, auxilia no Projeto Nacional de Inclusão 
Social do Governo Federal. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO desenvolve uma política de apoio aos alunos carentes, com a 
finalidade de assegurar a permanência e o bom rendimento de alunos com potencial acadêmico, 
mas que apresentam hipossuficiência socioeconômica, favorecendo a inclusão social.  

Nesse sentido, o CENTRO UNIVERSITÁRIO está cadastrado no Programa de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, permitindo que os seus alunos possam 
ser beneficiados com o financiamento concedido. 

O Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES é um programa do 
Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no ensino superior de estudantes que 
não têm condições de arcar integralmente com os custos de sua formação. Os alunos devem 
estar regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no programa e com 
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avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. O FIES é 
operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO aderiu ao ProUni – Programa Universidade para Todos, que 
tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 
graduação, em instituições privadas de educação superior. 

Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular 
na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar 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 
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e 
mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos. 

O ProUni possui também ações conjuntas de incentivo à permanência dos estudantes nas 
instituições, como a Bolsa Permanência, os convênios de estágio MEC/CAIXA e 
MEC/FEBRABAN. 

Além disso, o CENTRO UNIVERSITÁRIO oferece: 

 Bolsas de Estudo: Trata-se de um programa voltado a alunos que apresentam situações 
socioeconômicas incompatíveis aos custos institucionais das escolas privadas. As ações desse 
programa dizem respeito a concessões de bolsas de estudo, bolsa de trabalho, bolsa convênio, 
parcerias com empresas, polícia militar, polícia municipal e polícia ambiental, dentre outras. 

 Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior: Trata-se de um programa 
voltado a alunos que apresentam situações socioeconômicas incompatíveis aos custos 
institucionais das escolas privadas.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO apoia seus alunos em suas dificuldades de aprendizagem, 
orientando-os e estimulando-os a superá-las mediante o acompanhamento de professores e 
tutores, Coordenadores de Curso, Núcleo de Apoio Psicopedagógico, e também por meio de 
oferecimento de cursos de nivelamento. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO adota ainda políticas de educação inclusiva voltadas para 
pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando o acesso e a permanência de 
alunos que apresentam alguma deficiência. Para tanto, está empenhada em promover o 
cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade, conforme determinação da Lei nº 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e do 
Decreto nº 5.296/2004 e do Decreto nº 5.626/2005, que a regulamentam. 

Quando se fala em acessibilidade, logo se reporta às adaptações arquitetônicas 
necessárias para eliminar as barreiras de acesso dos deficientes. Apesar de desafiadora e 
custosa, do ponto de vista de investimentos financeiros, essa é a parte menos complexa. A 
acessibilidade envolve múltiplos aspectos em que a mais desafiadora é a acessibilidade 
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pedagógica. O maior desafio é como tratar os diferentes de forma diferente, quando nossa 
tradição pedagógica é tratar a todos os estudantes de uma mesma forma. O Ministério da 
Educação produziu um estudo norteador que serve de base para as ações que o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO está aplicando nessa área. Dessa maneira, a inclusão no UNAR tem se dado a 
partir das seguintes dimensões: 

1) ACESSIBILIDADE ATITUDINAL: Essa dimensão da acessibilidade caracteriza-se pela 
“percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. Todos os 
demais tipos de acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que 
impulsiona a remoção de barreiras. A IES tem priorizado recursos para a acessibilidade, em 
especial, na questão arquitetônica onde a demanda de recursos financeiros é mais concreta.  
Entre as ações que envolvem a destinação de recursos, destacam-se: 

a) Implantação de elevador entre os pavimentos, dando maior suporte aos deficientes 
físicos, que tem uma opção mais ágil do que as rampas de acesso que existem entre os andares 
do prédio; 

b) Adequação de banheiros, salas de aula, piso tátil, reserva de vagas para deficientes e 
outras mudanças arquitetônicas; 

c) Recursos para a implantação do Núcleo de Acessibilidade no ambiente da biblioteca, 
com equipamentos adequados para a educação especial; 

d) Contratação de pessoal – professor de libras e, posteriormente interprete de libras para 
atendimento de alunos; 

e) Investimentos para a oferta do curso de pós-graduação presenciais em Educação 
Especial homologado pelo Conselho Estadual da Educação de São Paulo, sendo um dos 18 
cursos homologados pelo CEE-SP que forma profissionais que atuam na APAE; 

f) Investimentos na produção dos cursos de pós-graduação na modalidade EAD nas áreas 
de Educação Inclusiva e Libras. 

2) ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA: O direito de ir e vir tem que ser completo e não 
somente um preceito estabelecido na letra constitucional.  Para quem dificuldades e limitações 
motoras na locomoção, a eliminação de barreiras arquitetônicas torna-se essencial para o 
sucesso do processo educacional. 

3) ACESSIBILIDADE METODOLÓGICA E PROGRAMÁTICA: Está relacionada diretamente à 
concepção subjacente à atuação docente: a forma como os professores concebem 
conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional. O CENTRO UNIVERSITÁRIO 
instituiu um Plano de Acessibilidade, que contém estratégias metodológicas para atender aos 
principais tipos de deficiências, transtornos globais e mesmo dificuldades de aprendizagem 
originárias de distúrbios e transtornos que não são mais classificados dentro de educação 
especial. O Plano está disponível no portal do CENTRO UNIVERSITÁRIO e prevê que desde o 
momento da inscrição no processo seletivo, o candidato que tenha necessidades especiais tenha 
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um atendimento diferenciado. Para evidenciar tal situação destaca-se no edital dos processos 
seletivos tal determinação. Além disso, o CENTRO UNIVERSITÁRIO montou junto a biblioteca 
um Núcleo de Acessibilidade, que funciona da mesma forma que uma Sala de Recursos 
Multifuncionais na Educação Básica. O Núcleo está equipado com microcomputadores 
acessíveis, softwares para facilitar o processo comunicacional, cadeira de rodas e móveis 
adaptados. De acordo com a necessidade do aluno com deficiência que se matricular no 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, equipamentos, softwares e apoio técnico especializado podem ser 
adquiridos e contratados para atuar no local. 

4) ACESSIBILIDADE DIGITAL: Os recursos e ajudas técnicas para que o estudante tenha 
acesso a informação e ao conhecimento independentemente de sua deficiência se encontram 
no Núcleo de Acessibilidade que estrategicamente foi instalado junto a biblioteca. Lá os alunos 
com necessidades especiais podem acessar microcomputadores com recursos de hardware e 
programas que facilitam o processo de leitura. Entre os programas destacam-se aqueles que 
facilitam a leitura das pessoas com baixa visão e softwares de apoio aos surdos. O aluno também 
vai encontrar revistas em braile e um acervo para a educação especial.  

2.4.6. Políticas e Ações de Valorização da Diversidade, do Meio Ambiente, da 
Memória Cultural, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural 

As atividades de ensino, iniciação científica, extensão e de gestão desenvolvidas no 
CENTRO UNIVERSITÁRIO contemplam a valorização da diversidade, do meio ambiente, da 
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  

Quanto ao meio ambiente o CENTRO UNIVERSITÁRIO considera a interdependência entre 
o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade, isto é, entende 
que o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente com suas múltiplas 
e complexas relações, envolve aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, culturais e éticos. Assim, incentiva a participação individual e coletiva, 
permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a 
defesa da qualidade ambiental com um valor inseparável do exercício da cidadania.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO participa das políticas municipais ambiental, tal como o 
projeto ambiental “Município Verde Azul" (http://verdeazuldigital.sp.gov.br/site/). O 
“Certificado Município Verde Azul” é concedido aos municípios que atingem a nota superior a 80 
(oitenta) pontos, reconhecendo a boa gestão ambiental municipal e garante à prefeitura 
premiada prioridade na captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da 
Poluição (FECOP). 

Acrescido a isso, o CENTRO UNIVERSITÁRIO atua junto ao município quanto às 10 
diretivas para desenvolvimento da agenda ambiental e suas características fundamentais, são 
eles:  

1) Esgoto Tratado - ampliar os índices de coleta, transporte, tratamento e disposição, de 
forma adequada, dos esgotos urbanos;  

http://verdeazuldigital.sp.gov.br/site/
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2) Resíduos Sólidos - fortalecer a gestão dos resíduos sólidos domiciliares e da construção 
civil, de programas ou ações de coleta seletiva e da responsabilidade pós-consumo;  

3) Biodiversidade - proteger e/ou recuperar áreas estratégicas para a manutenção da 
biota;  

4) Arborização Urbana - incrementar a gestão do meio ambiente urbano por meio do 
planejamento e definição de prioridades para a arborização urbana;  

5) Educação Ambiental - implementar a educação ambiental no âmbito formal e informal 
em três eixos: formação, capacitação e mobilização da comunidade;  

6) Cidade Sustentável - estimular o uso racional dos recursos naturais;  

7) Gestão das Águas - fortalecer a gestão municipal sobre a qualidade da água para 
abastecimento público;  

8) Qualidade do Ar - implementar atividades e participar de iniciativas que contribuam 
para a manutenção ou melhoria da qualidade do ar e do controle da emissão excedente de gases 
de efeito estufa;  

9) Estrutura Ambiental - estimular o fortalecimento das secretarias / departamentos / 
diretorias de meio ambiente;  

10) Conselho Ambiental - estimular o funcionamento regular dos Conselhos Municipais 
de Meio Ambiente. 

A efetivação dessas práticas no ambiente acadêmico aplicado à prática do ensino-
aprendizagem ocorre nos cursos na forma de ações de conscientização por meio de palestras e 
informativos, apresentação de trabalhos voltados ao tema sustentabilidade e meio ambiente 
em semanas acadêmicas. 

Voltado para ratificar o compromisso com a diversidade, meio ambiente, memória 
cultural, produção artística definitivo, em 2018, o CENTRO UNIVERSITÁRIO iniciou a 
implantação de um calendário, “Valor Ação” voltado à essas ações. Este calendário se tornará 
efetivo no ano de 2020.  

Em consonância com os objetivos do Plano Nacional de Cultura (Lei nº 12.343/2010), o 
CENTRO UNIVERSITÁRIO implementa ações no sentido de: 

a) reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional e brasileira;  

b) proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial regional;  

c) valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais;  

d) propiciar o acesso à arte e à cultura;  
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e) estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional;  

f) estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos;  

g) estimular a sustentabilidade socioambiental;  

h) reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de seus 
detentores.  

Para o período de vigência do seu PDI, o CENTRO UNIVERSITÁRIO desenvolverá ações de 
estímulo às participações docentes e discentes em atividades de ensino, iniciação científica e 
extensão, e em eventos culturais e artísticos, internos e externos; envolvendo aspectos de 
diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural. 

2.4.7. Políticas e Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e da 
Igualdade Étnico-Racial 

Com o objetivo de divulgar e produzir 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, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO incluiu nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que 
ministra, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e 
temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer 
CNE/CP nº 03/2004. 

Nos cursos ofertados, para compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos 
sociais e comunidades, com relação às atividades inerentes ao exercício profissional, o 
graduando é formado para considerar sempre as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, 
étnico-racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e 
demais aspectos que compõem o espectro da diversidade humana que singularizam cada 
pessoa ou cada grupo social.  

Além disso, o CENTRO UNIVERSITÁRIO incluiu, em seus documentos normativos e do 
planejamento objetivos explícitos de combate ao racismo e às discriminações, e de 
reconhecimento, valorização e respeito das histórias e culturas afro-brasileira, africana e 
indígena. Elaborou resolução específica para o exame e encaminhamento de solução para 
situações de racismo e discriminações. As vítimas recebem apoio do Núcleo de Apoio 
Psicopedagógico para auxiliá-los a superar o sofrimento. Os agressores são orientados para que 
compreendam a dimensão do que praticam.  

Conforme estabelecido na Resolução CNE/CP nº 01/2012, a Educação em Direitos 
Humanos, de modo transversal, foi considerada na construção do PDI e PPI e dos PPCs dos 
cursos do CENTRO UNIVERSITÁRIO, no ensino, na iniciação científica, na extensão, bem como 
nos diferentes processos de avaliação. Pode ocorrer das seguintes formas: 
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a) pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados 
interdisciplinarmente;  

b) como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no currículo escolar;  

c) de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade.  

A igualdade étnica e os direitos humanos também são trabalhados por meio de palestras 
que são transmitidas online e ficam disponíveis para acesso no ambiente, 
http://unar.info/ead/course/view.php?id=5914, além de cursos de extensão e eventos que 
abordam o tema. 

2.4.8. Políticas de Educação Ambiental e de Desenvolvimento Nacional Sustentável 
 

A educação ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática 
social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com 
a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a 
finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. 

A educação ambiental visa à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de 
habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e a 
equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e construído 

A partir do que dispõe a Lei nº 9.795/1999, e com base em práticas comprometidas com 
a construção de sociedades justas e sustentáveis, fundadas nos valores da liberdade, igualdade, 
solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade, sustentabilidade e educação como 
direito de todos e todas, são princípios da educação ambiental no CENTRO UNIVERSITÁRIO: 

I – totalidade como categoria de análise fundamental em formação, análises, 
estudos e produção de conhecimento sobre o meio ambiente; 
II – interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 
enfoque humanista, democrático e participativo; 
III – pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 
IV – vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na garantia de 
continuidade dos estudos e da qualidade social da educação; 
V – articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos 
desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas 
dimensões locais, regionais, nacionais e globais; 
VI – respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, seja coletiva, étnica, 
racial, social e cultural, disseminando os direitos de existência e permanência e 
o valor da multiculturalidade e plurietnicidade do país e do desenvolvimento da 
cidadania planetária. 

Em consonância com o que dispõe a Resolução CNE/CES nº 2, de 15 de junho de 2012, a 
inserção dos conhecimentos concernentes à educação ambiental nos currículos pode ocorrer: 

http://unar.info/ead/course/view.php?id=5914
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I – pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e 
a sustentabilidade socioambiental; 
II – como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; 
III – pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes 
curriculares. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO participa das políticas municipais ambiental, tal como o 
projeto ambiental “Município Verde Azul" (http://verdeazuldigital.sp.gov.br/site/). O 
“Certificado Município Verde Azul” é concedido aos municípios que atingem a nota superior a 80 
(oitenta) pontos, reconhecendo a boa gestão ambiental municipal e garante à prefeitura 
premiada prioridade na captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da 
Poluição (FECOP). 

Acrescido a isso, o CENTRO UNIVERSITÁRIO atua junto ao município quanto às 10 
diretivas para desenvolvimento da agenda ambiental e suas características fundamentais, são 
eles:  

1) Esgoto Tratado - ampliar os índices de coleta, transporte, tratamento e disposição, de 
forma adequada, dos esgotos urbanos;  

2) Resíduos Sólidos - fortalecer a gestão dos resíduos sólidos domiciliares e da construção 
civil, de programas ou ações de coleta seletiva e da responsabilidade pós-consumo;  

3) Biodiversidade - proteger e/ou recuperar áreas estratégicas para a manutenção da 
biota;  

4) Arborização Urbana - incrementar a gestão do meio ambiente urbano por meio do 
planejamento e definição de prioridades para a arborização urbana;  

5) Educação Ambiental - implementar a educação ambiental no âmbito formal e informal 
em três eixos: formação, capacitação e mobilização da comunidade;  

6) Cidade Sustentável - estimular o uso racional dos recursos naturais;  

7) Gestão das Águas - fortalecer a gestão municipal sobre a qualidade da água para 
abastecimento público;  

8) Qualidade do Ar - implementar atividades e participar de iniciativas que contribuam 
para a manutenção ou melhoria da qualidade do ar e do controle da emissão excedente de gases 
de efeito estufa;  

9) Estrutura Ambiental - estimular o fortalecimento das secretarias / departamentos / 
diretorias de meio ambiente;  

10) Conselho Ambiental - estimular o funcionamento regular dos Conselhos Municipais 
de Meio Ambiente. 

http://verdeazuldigital.sp.gov.br/site/
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A efetivação dessas práticas no ambiente acadêmico aplicado à prática do ensino-
aprendizagem ocorre nos cursos na forma de ações de conscientização por meio de palestras e 
informativos, apresentação de trabalhos voltados ao tema sustentabilidade e meio ambiente 
em semanas acadêmicas. 

Com a inserção, na matriz curricular de seus cursos, de componentes curriculares ou 
conteúdos relacionados ao tema responsabilidade social, desenvolvimento econômico regional, 
desenvolvimento nacional sustentável, melhoria da infraestrutura urbana/local, saúde, 
melhoria das condições/qualidade de vida da população e desenvolvimento de projetos e ações 
de inovação social, o CENTRO UNIVERSITÁRIO busca avançar no seu papel de formadora de 
profissionais competentes e cidadãos éticos e responsáveis, comprometidos com o 
desenvolvimento nacional sustentável. 

2.4.9. Políticas Voltadas ao Desenvolvimento Econômico e Social 

A importância crescente da educação superior tem sido reconhecida mundialmente, não 
apenas em função do valor instrumental da formação acadêmico-profissional e das atividades 
de iniciação científica e tecnológica para o desenvolvimento econômico e social, mas por sua 
contribuição decisiva para uma formação mais ampla da cidadania democrática. A formação 
superior é considerada primordial para a diminuição de desigualdades e promoção de justiça 
social, estratégica para a produção de riqueza do país. 

Fazer do CENTRO UNIVERSITÁRIO um espaço de maior inclusão e equidade social, como 
perspectiva de democratização e impacto econômico e social, requer definir políticas de 
equidade, possibilitar novos mecanismos de apoio aos estudantes e analisar criticamente a 
formação proposta, com ações que envolvam a (as): 

 Estratégias de promoção de equidade, garantindo acesso para estudantes de baixa renda 
e para segmentos da população com menor ingresso, tais como indígenas, negros, pessoas com 
necessidades educacionais especiais, residentes em zonas rurais e apartadas. A integração 
destes grupos à Instituição é elemento-chave do seu processo emancipatório, como 
oportunidade de formação pessoal e também coletiva; 

 Ações que apoiem o estudante em sua trajetória formativa, em especial, os procedentes 
dos segmentos sociais de menor renda, como atividades de nivelamento, apoio 
psicopedagógico etc.; 

 Atualização dos projetos pedagógicos dos cursos, atendendo às exigências da legislação 
educacional e de modo a construir novos modelos educacionais, programas e alternativas de 
trajetórias que facilitem o acesso ao conhecimento. De outra forma, a atenção às demandas dos 
estudantes torna necessária à diversificação das estruturas acadêmicas. Com a inserção, na 
matriz curricular de seus cursos, de componentes curriculares ou conteúdos relacionados ao 
tema responsabilidade social, desenvolvimento econômico regional, melhoria da infraestrutura 
urbana/local, melhoria das condições/qualidade de vida da população e desenvolvimento de 
projetos e ações de inovação social, o CENTRO UNIVERSITÁRIO busca avançar no seu papel de 
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formadora de profissionais competentes e cidadãos responsáveis, comprometidos com o 
desenvolvimento socioeconômico regional; 

 Estabelecimento de parcerias com pessoas jurídicas de direito público e privado e com 
segmentos do setor empresarial e produtivo, a fim de desenvolver atividades de ensino 
(estágios etc.), iniciação científica e extensão que resultem no aprimoramento e 
desenvolvimento da região. 

O compromisso social do CENTRO UNIVERSITÁRIO envolve a construção de uma 
sociedade mais justa, igualitária e inclusiva, capaz de promover o desenvolvimento econômico 
e social para todos os segmentos da população. Neste sentido, tal compromisso está vinculado 
também à formação e produção de conhecimentos voltados ao atendimento de demandas locais 
e regionais. 

Os projetos pedagógicos dos cursos estão atrelados à responsabilidade social do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO com o desenvolvimento econômico e social, enfatizando o compromisso com 
a socialização do conhecimento. A responsabilidade social é alcançada com a adoção de 
processos formativos pautados na formação cidadã; no desenvolvimento da capacidade de 
crítica dos alunos com relação aos processos sociais, econômicos, políticos e culturais; no 
incentivo à criatividade dos alunos para identificar problemas e propor soluções e na formação 
cultural ampla. 

Paralelamente às atividades de ensino, são fortalecidas e incentivadas as atividades de 
iniciação científica e extensão, envolvendo os alunos com desenvolvimento econômico e social 
regional, a melhoria da infraestrutura urbana/local, a melhoria das condições e da qualidade 
de vida da população e as ações de inovação social. 

2.4.10. Políticas Voltadas à Responsabilidade Social 

O trabalho desenvolvido pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO na área educacional reflete o seu 
compromisso com a responsabilidade social. A Instituição tem como componentes da sua 
função social, entre outros: a preocupação quanto à qualidade da formação dos seus alunos e 
dos serviços prestados; a permanente promoção de valores éticos; a realização de programas 
de incentivos à comunidade acadêmica; e o estabelecimento de parcerias com instituições 
públicas.  

O tema está presente nas atividades de ensino, iniciação científica e extensão. Nas 
atividades de ensino são incluídas, sempre que pertinente, no conteúdo das disciplinas, temas 
de responsabilidade social. Além disso, são realizados cursos e eventos diversos versando sobre 
a temática. As atividades de iniciação científica estão voltadas para a resolução de problemas e 
de demandas da comunidade na qual a Instituição está inserida, fortalecendo o compromisso 
institucional com o desenvolvimento da região. Na extensão, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
desenvolve atividades sobre temas relevantes que têm impacto de melhoria na sociedade 
quanto à inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social. 
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As políticas de inclusão social estabelecidas têm como objetivo principal proporcionar 
condições de acesso ao ensino superior a grupos historicamente discriminados, tendo como 
perspectiva básica, direitos e oportunidades iguais para todos os cidadãos. 

Além dos programas de bolsas, a Instituição adota políticas de educação inclusiva voltadas 
para pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando o acesso e a permanência de 
alunos que apresentam alguma deficiência. 

Por outro lado, as ações de responsabilidade social praticadas pela IES estão sendo 
realizadas por meio da prestação de serviços à comunidade - interna e externa - através do 
oferecimento de cursos de extensão gratuitos (mais de 300 foram oferecidos nos últimos anos), 
palestras educativas, congressos e semanas de cursos. Essas atividades são abertas à 
comunidade do CENTRO UNIVERSITÁRIO e à comunidade externa. Muitos convênios com 
órgãos públicos e empresas foram firmados para o apoio técnico em áreas de conhecimento 
instaladas no CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Houve ampliação significativa da prestação de serviços à comunidade através da abertura 
e funcionamento do CEJUSC no CENTRO UNIVERSITÁRIO, em parceria com o Tribunal de 
Justiça, onde mais de 6.000 atendimentos e conciliações foram realizados desde agosto de 2012. 
Foram realizados cursos de formação de conciliadores, em parceria com o Tribunal de Justiça.  

Recentemente foi instalado no campus do CENTRO UNIVERSITÁRIO o NECRIM – Núcleo 
Especial Criminal, em parceria com Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando 
promover a conciliação para crimes de menor potencial ofensivo. 

A comunidade acadêmica e administrativa do CENTRO UNIVERSITÁRIO, em parceria com 
os setores públicos e privados, produziram um conjunto de serviços especializados para 
potencializar o compromisso de responsabilidade social, a saber: convênios e parcerias, 
elaboração de projetos especializados, palestras, contratos de fomento para a iniciação 
científica, serviços culturais, resgate de memória, preservação de patrimônio, cursos de curta 
duração, assessorias e consultorias, emissão de laudos, atendimentos jurídicos. 

2.4.11. Políticas e Ações de Estímulo à Difusão para a Produção Acadêmica Docente 

Além do congresso científico e às pós-graduações ofertadas pela IES, há políticas 
específicas que possibilitam aos docentes a produção e participação em congressos em âmbito 
nacional e internacional.  

Já quanto a publicação os docentes podem submeter suas produções às revistas científicas 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO ou em outras revistas de âmbito nacional e internacional. O 
docente ao submeter sua produção a uma revista poderá ter o apoio da IES conforme normas 
específicas. 
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2.4.12. Políticas e Ações de Estímulo à Produção Discente e à Participação em Eventos 
(Graduação e Pós-Graduação) 

Visando fomentar a produção acadêmica e o desenvolvimento discentes a IES divulga 
anualmente editais para participação em seu congresso científico, além de chamadas para os 
discentes e comunidade acadêmica quanto a submissão de artigos a suas revistas. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO oferece apoio para a participação de alunos em eventos como 
congressos, encontros, seminários e etc. Para tanto, divulga agenda de eventos relacionados às 
áreas dos cursos ministrados e oferece auxílio financeiro para alunos que participarem na 
condição de expositor. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO também realiza regularmente atividades dessa natureza 
envolvendo toda a comunidade acadêmica e membros da comunidade externa. Com vista à 
consolidação dos objetivos institucionais, o CENTRO UNIVERSITÁRIO promove atividades 
extracurriculares tais como: semanas de estudo, semanas acadêmicas, seminários, palestras, 
jornadas e ciclos de atualização profissional, dentre outras. As atividades extracurriculares são 
atividades institucionais relacionadas às áreas dos cursos oferecidos e visam a integração da 
comunidade acadêmica, além de complementar a formação interdisciplinar discente. 

2.4.13. Políticas de Comunicação Institucional (Externa e Interna) 

A comunicação com o público externo é feito por meio do portal, 
https://www.unar.edu.br/, e também de ações de comunicação que são realizadas por material 
institucional, folders de divulgação dos cursos, graduação, pós-graduação e extensão. Conta 
também com um canal de comunicação no youtube, a WEB TV, disponível no link 
https://www.youtube.com/user/UnarAraras. O portal da IES também contém uma área 
destinada à notícias e acontecimentos da Instituição.  

Outras ações de comunicação são realizadas junto aos meios de comunicação de Araras, 
Outdoors, rádio (Fraternidade FM e Tropical FM) e televisão (TV Opinião), os quais reforçam a 
imagem e ações da Instituição junto à comunidade em suas ações acadêmicas e de 
responsabilidade social. 

A Ouvidoria está implantada, funciona segundo padrões de qualidade claramente 
estabelecidos, sob a responsabilidade da Reitoria, e os seus registros e observações são 
efetivamente levados em consideração pelas instâncias acadêmicas e administrativas. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO, quanto a comunicação interna, vem dispendendo esforços 
para: 

 Aperfeiçoar os canais e fluxos de comunicação no âmbito da comunidade interna, 
estimulando práticas dialógicas entre alunos, professores, tutores, funcionários e gestores e 
melhorando o nível de divulgação e de transparência de informações necessárias a maior 
participação dos membros da comunidade interna na vida da Instituição;  

https://www.unar.edu.br/
https://www.youtube.com/user/UnarAraras
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 Fortalecer a imagem pública da Instituição, divulgando projetos sociais, resultados da 
formação profissional e da produção científica, com realce para os impactos nas demandas da 
sociedade;  

 Fortalecer a comunicação da IES com instituições de educação superior, nacionais e 
internacionais, instituições de educação básica das redes públicas, privadas e comunitárias, 
órgãos governamentais, empresas, órgãos não governamentais, prestadoras de serviço, com as 
mídias sociais, entre outras. 

Desta forma, a comunicação com o aluno é feita por meio do portal acadêmico, ambiente 
de aprendizagem e ações da Coordenadoria e direção em sala de aula. Acrescido a isso a 
Instituição dispõe de um painel na entrada principal que informa os alunos quanto aos recados 
e prazos essenciais, afim de garantir a tranquilidade de sua vida acadêmica. 

3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS 
CURSOS 

3.1. Cursos em Funcionamento 

a) Cursos de Graduação 

Atualmente, o CENTRO UNIVERSITÁRIO possui autorização para oferta dos seguintes 
cursos de graduação:  

Cursos de Graduação do Centro Universitário 
Curso Grau Modalidade Vagas 

ADMINISTRAÇÃO Bacharelado A Distância 1.500 
ADMINISTRAÇÃO Bacharelado Presencial 200 

ARQUITETURA E URBANISMO Bacharelado Presencial 120 
ARTES VISUAIS Licenciatura A Distância 2.000 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS Bacharelado A Distância 1.500 
DIREITO Bacharelado Presencial 136 

ENGENHARIA AGRONÔMICA Bacharelado Presencial 80 
ENGENHARIA CIVIL Bacharelado Presencial 80 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Bacharelado Presencial 80 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Bacharelado A Distância 100 

FILOSOFIA Licenciatura A Distância 1.000 
GASTRONOMIA Tecnológico Presencial 80 

GEOGRAFIA Licenciatura A Distância 1.000 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Tecnológico Presencial 40 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Tecnológico A Distância 1.500 

HISTÓRIA Licenciatura A Distância 1.000 
LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL Licenciatura A Distância 500 

LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS Licenciatura A Distância 500 
LOGÍSTICA Tecnológico A Distância 1.500 



 
Recredenciamento Portaria MEC 1.450 de 14/11/2017 
Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 80 de 243 

LOGÍSTICA Tecnológico Presencial 80 
NUTRIÇÃO Bacharelado Presencial 80 

PEDAGOGIA Licenciatura A Distância 8.000 
SOCIOLOGIA Licenciatura A Distância 500 
TEOLOGIA Bacharelado A Distância 100 

Fonte: e-MEC. 

b) Cursos de Pós-Graduação 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO; ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO E A 
PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL; ARTE E EDUCAÇÃO; ATENDIMENTO ESCOLAR 
ESPECIALIZADO; DIREITO ADMINISTRATIVO; DIREITO AMBIENTAL; DIREITO 
CONSTITUCIONAL; DIREITO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE CIVIL; DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; DIREITO DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES; DIREITO DO 
CONSUMIDOR; DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO; DIREITO PENAL - PARTE 
ESPECIAL; DIREITO SOCIETÁRIO; DIREITO TRIBUTÁRIO; DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR; 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA; EDUCAÇÃO DO CAMPO; EDUCAÇÃO EM TEMPO 
INTEGRAL; EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA; EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA COM 
ÊNFASE EM SURDEZ E LIBRAS; EDUCAÇÃO ESPECIAL E PSICOMOTRICIDADE; EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA; EDUCAÇÃO INFANTIL; EDUCAÇÃO, POLÍTICA E SOCIEDADE; ENSINO LÚDICO; 
GESTÃO CONTÁBIL; GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS EMPRESARIAIS; GESTÃO DE 
LOGÍSTICA; GESTÃO DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES; GESTÃO DE MARKETING; GESTÃO DE 
MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADA; GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS; GESTÃO 
DE PESSOAS E LIDERANÇA; GESTÃO DE PROJETOS; GESTÃO ESCOLAR; GESTÃO ESCOLAR: 
ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO; GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS; GESTÃO ESTRATÉGICA 
DE PESSOAS; GESTÃO FINANCEIRA; GESTÃO PÚBLICA; GESTÃO PÚBLICA; LÍNGUA 
BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS); LÍNGUA PORTUGUESA ; LÍNGUA PORTUGUESA: REDAÇÃO E 
ORATÓRIA; LITERATURA EM LÍNGUA INGLESA; LÚDICO E A PSICOMOTRICIDADE NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL; METODOLOGIA DO ENSINO DA ARTE; METODOLOGIA DO ENSINO DA 
MATEMÁTICA E DA FÍSICA; METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA; 
METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA; ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL; 
ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO E INSPEÇÃO ESCOLAR; POLÍTICA E SOCIEDADE; PROCESSO CIVIL; 
PSICOMOTRICIDADE; PSICOPEDAGOGIA COM ÊNFASE EM EDUCAÇÃO ESPECIAL; 
PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL; SECRETARIADO EXECUTIVO; SUPERVISÃO ESCOLAR; 
TEORIA GERAL DO CRIME E DAS PENAS. 

3.2. Cursos de Futura Abertura 

a) Cursos de Graduação 

No período 2017/2021, o CENTRO UNIVERSITÁRIO implantará os cursos de graduação 
presenciais detalhados no quadro a seguir.  

Cursos de Graduação Presenciais 
Curso Vagas Ano 
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Bacharelado em Nutrição 80 2018 
CST em Gastronomia 80 2018 

CST em Gestão Ambiental 80 2018 
CST em Design de Interiores 80 2018 

CST em Design de Moda 80 2018 
CST em Segurança do Trabalho 80 2018 

Bacharelado em Engenharia Química 80 2019 
CST em Radiologia 80 2019 

CST em Produção Sucroalcooleira 80 2021 
CST em Cerâmica 80 2021 

No período 2017/2021, o CENTRO UNIVERSITÁRIO implantará os cursos de graduação a 
distância detalhados no quadro a seguir.  

Cursos de Graduação a Distância 
Curso Vagas Ano 

CST em Gestão da Qualidade 1.000 2018 
CST em Gestão do Agronegócio 1.000 2018 

Bacharelado em Biblioteconomia 1.000 2018 
Bacharelado em Economia 1.000 2018 

CST em Gestão Pública 1.000 2018 
Licenciatura em Física 1.000 2018 

Bacharelado em Serviço Social 1.000 2021 
Bacharelado em Direito 500 2021 

Licenciatura em Matemática 1.000 2019 
CST em Marketing Digital 1.000 2021 
Licenciatura em Química 1.000 2019 
Licenciatura em Biologia 1.000 2019 

CST em Gestão Financeira 1.000 2019 
CST em Marketing 1.000 2019 

b) Cursos de Pós-Graduação 

No período 2017/2021, o CENTRO UNIVERSITÁRIO implantará os cursos de pós-
graduação presenciais e a distância detalhados no quadro a seguir.  

Cursos de Pós-Graduação 

Curso 
Ano 

2017 2018 2019 2020 2021 
Alfabetização e Letramento X X X X X 

Alfabetização e Letramento e a 
Psicopedagogia Institucional  

  X X X 

Arte e Educação   X X X 
Atendimento Escolar Especializado   X X X 
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Designer Instrucional    X X 
Direito Administrativo   X X X 

Direito Ambiental   X   
Direito Constitucional   X X X 

Direito Contratual e Responsabilidade 
Civil 

  X X X 

Direito da Criança e do Adolescente   X X X 
Direito das Coisas     X 

Direito de Família e das Sucessões X X X X X 
Direito do Consumidor   X X X 

Direito Falimentar     X 
Direito Material  e Processual do 

Trabalho 
  X   

Direito Penal – Parte Especial   X   
Direito Societário   X X X 
Direito Tributário   X   

Direitos Reais     X 
Docência do Ensino Superior X X X X X 

Educação Ambiental    X X 
Educação Especial e Psicomotricidade   X X X 

Educação de Jovens e Adultos   X X X 
Educação e Sociedade     X 

Educação em Tempo Integral   X X X 
Educação Especial e Inclusiva X X X X X 

Educação Especial e Inclusiva com 
Ênfase em Surdez e Libras 

X  X X X 

Educação Inclusiva   X X X 
Educação Infantil X  X X X 

Educação do Campo   X X X 
Educação, Política e Sociedade X  X X X 

Ensino Lúdico X  X X X 
Gestão da Cadeia de Suprimentos     X 

Gestão de Contabilidade e Finanças 
Empresarias 

  X X X 

Gestão de Marketing e Comunicação 
Integrada 

  X X  

Gestão de Pessoas e Liderança   X X X 
Gestão de Logística e Operações   X   

Gestão de Marketing   X X X 
Gestão de Negócios Imobiliários   X   

Gestão de Projetos  X  X X X 
Gestão Escolar X  X X X 
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Gestão Escolar: Orientação e 
Supervisão 

  X X X 

Gestão Estratégica de Negócios X  X X X 
Gestão Estratégica de Pessoas   X X  

Gestão Financeira X  X X  
Gestão Pública   X X X 

Língua Brasileira de Sinais X  X X X 
Língua Portuguesa   X X X 

Língua Portuguesa: Redação e 
Oratória 

  X X X 

Literatura Brasileira    X X 
Literatura em Língua Inglesa   X   

Lúdico e a Psicomotricidade na 
Educação Infantil 

  X X X 

Marketing e Varejo    X X 
MBA em Gestão Contábil   X X X 

MBA em Gestão de Logísticas   X X X 
MBA EM Gestão Pública    X X 

Metodologia do Ensino da Arte   X X X 
Metodologia do Ensino da Língua 

Inglesa 
  X X X 

Metodologia do Ensino da Matemática 
e da Física 

  X X X 

Metodologia do Ensino de História e 
Geografia 

  X X X 

Orientação Educacional   X X X 
Orientação, Supervisão e Inspeção 

Escolar 
  X   

Pedagogia Empresarial e Educação 
Corporativa 

   X X 

Política e Sociedade  X X   
Processo Civil   X X X 

Psicomotricidade   X X X 
Psicopedagogia com Ênfase em 

Educação Especial 
  X X X 

Psicopedagogia Institucional X  X X X 
Secretariado Executivo   X X  

Supervisão Escolar   X X X 
Teoria Geral do Crime e das Penas   X   

Performance, docência e metodologias 
ativas no Ensino Superior  

    X 

Títulos de Créditos     X 
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3.3. Programas de Iniciação Científica e Extensão 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO desenvolve atividades de iniciação científica, promovendo 
ações que proporcionam contribuições teóricas e práticas às atividades de ensino e extensão.  

As atividades de iniciação científica serão desenvolvidas no âmbito dos cursos 
autorizados, com o apoio institucional do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO desenvolve atividades de extensão visando promover a sua 
articulação com a sociedade, transferindo para esta os conhecimentos desenvolvidos com as 
atividades de ensino.   

No período de vigência deste PDI, serão promovidas palestras, seminários, exposições, 
congressos, entre outras atividades. Além disso, o CENTRO UNIVERSITÁRIO promoverá 
atividades artísticas e culturais na comunidade. A extensão é realizada no âmbito dos cursos 
autorizados, com o apoio institucional do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

4. PERFIL DO CORPO DOCENTE, TUTORES E DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

4.1. Corpo Docente 

4.1.1. Composição 

O corpo docente institucional do CENTRO UNIVERSITÁRIO constituído pelo pessoal que 
exerça atividades de ensino, orientação, iniciação científica, extensão e gestão junto ao CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. 

Entende-se como atividade docente a função de ministrar aulas e as atividades citadas no 
inciso I do artigo 11 do Plano de Carreira Docente, exercidas no CENTRO UNIVERSITÁRIO, com 
o objetivo de transmitir o saber. 

São consideradas atividades acadêmicas não docentes, todas aquelas privativas de 
docentes de nível superior, inerentes à orientação, à iniciação científica e extensão, descritas 
nos incisos II, III e IV do artigo 11 do Plano de Carreira Docente 

São consideradas atividades acadêmico-administrativas, todas aquelas privativas de 
docentes de nível superior, inerentes à gestão acadêmica, descrita no inciso V do artigo 11 do 
Plano de Carreira Docente 

De acordo com o artigo 11 do Plano de Carreira Docente, são consideradas atividades 
acadêmicas, para o desenvolvimento do ensino, orientação, iniciação científica, extensão e 
gestão, para as finalidades do Plano de Carreira Docente: 

I - Atividades Docentes: aulas em cursos de graduação, pós-graduação e 
extensão, acompanhamento na elaboração de trabalhos de conclusão de curso 
e monografias, conforme previsão dessas atividades na matriz curricular de 
cada curso; 
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II - Orientação: supervisão ou acompanhamento de alunos na elaboração de 
trabalhos e supervisão de estágios; 
III - Iniciação Científica: atividades diretamente relacionadas à produção de 
novos conhecimentos, envolvendo a participação nos projetos de pesquisa 
institucionalizados na UNAR com o envolvimento ou não da orientação de 
iniciação científica, pós-graduação lato e stricto sensu; 
IV - Extensão: atividades relacionadas à aplicação dos conhecimentos 
produzidos na UNAR, com o objetivo de disseminar o conhecimento, estimular 
a iniciação científica e a qualificação do ensino, envolvendo participação em 
programas, projetos e atividades de extensão, institucionalizados na UNAR; 
V – Gestão Acadêmica: atividades relacionadas à gestão acadêmico-
administrativa, nos diversos níveis hierárquicos do UNAR, envolvendo o 
exercício de funções tais como: direção, coordenação e assessoria. 

É permitido ao docente exercer as atividades acima isolada ou cumulativamente. 

No contexto da educação a distância, o professor pode assumir 02 (duas) funções: 

a) Professor-Autor: profissional que redige o material didático da disciplina e/ou produz 
material para o Ambiente Virtual de Aprendizagem e/ou grava o conteúdo nas mídias, quando 
for o caso. O Professor-Autor desenvolve o teor do curso, escreve e produz o conteúdo e atua 
na organização dos textos e na estruturação do material. Ele deve conhecer as possibilidades e 
ferramentas do Virtual de Aprendizagem, pois deverá interagir com a equipe de 
desenvolvimento para entender a potencialidade dos recursos a serem utilizados e elaborar o 
desenho de texto e do conteúdo do curso, de forma a contemplar todas essas potencialidades; 

b) Professor: profissional que faz o planejamento da ação pedagógica, interage e orienta 
os alunos nos momentos programados, com os tutores a distância, se necessário; elabora os 
instrumentos de avaliação do aluno; efetua a correção das avaliações com a equipe de tutores 
a distância; organiza.  

Cabe ressaltar essas funções são intercambiáveis no modelo de educação a distância a ser 
adotado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO. Nesse sentido, nos cursos a distância do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, o Professor-Autor pode vir a ser o Professor da Disciplina. 

 

4.1.2. Critérios de Seleção e Contratação 

Os cargos ou funções do corpo docente do CENTRO UNIVERSITÁRIO são acessíveis a 
todos quantos satisfaçam os requisitos estabelecidos no Plano de Carreira Docente. 

A competência para aprovação da abertura de vagas no corpo docente para o processo 
seletivo, distribuídas pelas diversas classes, é da Reitoria. A competência final para implantação 
é da MANTENEDORA, adequando às necessidades e ao orçamento institucional. 
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Cabe às Coordenadorias de Curso solicitar a contratação de docentes à Reitoria, que avalia 
a necessidade e toma as devidas providências. 

A seleção de candidatos é feita com observância dos critérios estabelecidos no Edital, 
promulgado por ocasião da abertura do processo seletivo e no Plano de Carreira Docente. 

Para a contratação do corpo docente um dos requisitos a ser considerado é a titulação, 
sendo a especialização a titulação mínima exigida para ingressar no corpo docente do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. Além da titulação, na contratação dos docentes é considerada a experiência 
profissional, a experiência no exercício da docência superior e a experiência no exercício da 
docência na educação a distância. 

A contratação do professor é formalizada pela Mantenedora, segundo o regime jurídico 
das leis trabalhistas, observados os critérios e normas do Estatuto, do Regimento Geral do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO e do Plano de Carreira Docente. 

4.1.3. Procedimentos para Substituição (Definitiva e Eventual) dos Professores do 
Quadro 

De acordo com o Estatuto, o CENTRO UNIVERSITÁRIO pode admitir, por prazo 
determinado, para atividades docentes específicas: 

I – professores colaboradores, a fim de atender as necessidades eventuais ou 
transitórias; 
II – professores visitantes, de reconhecida qualificação e experiência, para 
programas específicos; 
III – pesquisadores associados, os profissionais de nível superior envolvidos 
em atividades de iniciação científica, em suas áreas de atuação. 

O professor colaborador é o docente admitido para suprir a falta temporária de docentes 
integrantes da carreira docente.  A contratação do professor colaborador ocorre para atender 
à necessidade temporária decorrentes do afastamento. O prazo do contrato do professor 
colaborador é de até 12 meses, podendo ser renovado pelo mesmo período.  

O professor visitante é o docente admitido temporariamente, na forma da legislação 
trabalhista, com competência específica para atuar em programa especial de ensino, iniciação 
científica e extensão, com titulação mínima de especialista. 

A substituição definitiva dos professores do quadro fixo está sujeita a abertura de 
processo seletivo para contratação de docentes para o CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

4.1.4. Regime de Trabalho 

O corpo docente do CENTRO UNIVERSITÁRIO está sujeito à prestação de serviços dentro 
dos seguintes regimes: 
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I - TI - Tempo Integral: compreende a prestação de 40 (quarenta) horas 
semanais de trabalho, sendo que, no mínimo, 20 horas semanais para estudos, 
pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação; 
II – TP - Tempo Parcial: compreende a prestação de 12 (doze) ou mais horas 
semanais de trabalho, nela reservado o tempo de, no mínimo, 25% das horas 
semanais para estudos, planejamento, avaliação e orientação de alunos; 
III - HR - Horista: composto exclusivamente por atividades docentes, em 
regime de hora-aula. 

4.1.5. Políticas de Qualificação Docente 

A política de capacitação e formação continuada dos docentes do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO possibilita a participação em: 

a) eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; 

b) cursos de desenvolvimento pessoal, no qual se inclui a formação em Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS; 

c) qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado. 

As políticas para capacitação e formação continuada do corpo docente incluem 
igualmente a capacitação para a educação a distância.  

4.1.6. Formas de Acompanhamento e Avaliação do Planejamento e Execução do Trabalho 
Docente 

O acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do trabalho docente serão 
coordenados por cada Colegiado de Curso, órgão responsável pela coordenação didática de 
cada curso, devendo os dados e informações serem levados ao conhecimento da Comissão da 
Própria de Avaliação para fins de subsidiar a autoavaliação institucional.  

No que se refere ao acompanhamento do planejamento e execução do trabalho docente, 
cabe ao Coordenador de Curso orientar e supervisionar o trabalho docente no âmbito do curso, 
fornecendo os elementos necessários para uma atuação em conformidade com os padrões 
requeridos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Para tanto, são organizados eventos pedagógicos a fim de capacitar o corpo docente em 
relação ao perfil do CENTRO UNIVERSITÁRIO e do próprio curso. Tais eventos visam preparar 
o corpo docente para o planejamento e para elaboração do plano de ensino, a partir do contexto 
institucional e do curso.  

O planejamento é entendido como o processo que envolve “a atuação concreta dos 
educadores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo todas as suas ações e 
situações, o tempo todo, envolvendo a permanente interação entre os educadores e entre os 
próprios educandos” (FUSARI, J. C. O planejamento da educação escolar; subsídios para ação-



 
Recredenciamento Portaria MEC 1.450 de 14/11/2017 
Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 88 de 243 

reflexão-ação. São Paulo, SE/COGESP, 1989, p. 10), enquanto que o plano de ensino é entendido 
como um momento de documentação do processo educacional como um todo. Plano de ensino 
é, pois, um documento elaborado pelo docente, contendo a sua proposta de trabalho, numa área 
e/ou disciplina específica. Nessa perspectiva, o plano de ensino pode ser percebido como um 
instrumento orientador do trabalho docente, tendo-se a certeza e a clareza de que a 
competência pedagógico-política do docente deve ser mais abrangente do que aquilo que está 
registrado no seu plano. 

Todos os planos de ensino, cuja elaboração compete ao professor responsável pela 
disciplina, são aprovados pelos Colegiados de Curso, momento em que este órgão colegiado 
analisará a adequação da proposta de trabalho docente ao perfil do CENTRO UNIVERSITÁRIO 
e do próprio curso, e, consequentemente, ao que se espera do corpo docente.  

Os Coordenadores de Curso fiscalizam o cumprimento dos planos de ensino aprovados 
pelos Colegiados de Curso e o desempenho docente na execução das atividades programadas. 

No que se refere à avaliação do planejamento e execução do trabalho docente, esta está 
inserida no âmbito da autoavaliação dos cursos, coordenada pelo Colegiado de Curso.  

Os docentes são avaliados por meio da mensuração de indicadores quantitativos e 
qualitativos de suas atividades de ensino, de iniciação científica e de extensão, tendo como 
subsídios os dados e informações extraídas dos relatórios anuais de atividades preenchidos 
pelos docentes e dos questionários semestrais preenchidos pelos discentes. 

O relatório anual de atividades é preenchido pelo docente. No relatório, o docente 
discrimina todas as atividades de ensino, de iniciação científica e de extensão desenvolvidas ao 
longo do ano. Nas atividades de ensino são consideradas horas de aulas ministradas, horas de 
atendimento ao aluno, horas dedicadas à orientação de estágios, coordenação de atividades 
complementares e etc. Nas atividades de iniciação científica e de extensão são consideradas as 
horas dedicadas aos projetos, às publicações e às participações em seminários e congressos. 

Semestralmente, os professores são avaliados por um questionário aplicado aos alunos. 
Estes questionários são tabulados e analisados pelo Colegiado de Curso, com apoio do 
Coordenador de Curso. 

A avaliação do trabalho de cada docente vinculado ao CENTRO UNIVERSITÁRIO tem o 
objetivo de estimular o seu aperfeiçoamento no exercício do ensino, da iniciação científica e da 
extensão, e fornecer subsídios para os gestores educacionais no tocante à busca de um padrão 
unitário de qualidade institucional. 

4.1.7. Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Docente para o Período de Vigência do 
PDI 

Para o período 2017/2021, o CENTRO UNIVERSITÁRIO planeja a expansão do corpo 
docente, conforme demonstrada no quadro a seguir. 
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Cronograma de Expansão do Corpo Docente 

Titulação % 
Quantidade 

2017 2018 2019 2020 2021 
Doutorado 30 03 02 08 08 08 
Mestrado 30 03 08 02 02 02 

Especialização 40 04 04 06 06 06 
TOTAL 100 10 14 16 16 16 

 

 

Cronograma de Expansão do Corpo Docente 

Regime de Trabalho % 
Quantidade 

2017 2018 2019 2020 2021 
Integral 20 02 03 10 10 10 
Parcial 40 04 04 04 04 04 
Horista 40 04 07 02 02 02 
TOTAL 100 10 14 16 16 16 

Atendendo ao disposto no Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação 
superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino, 
especificamente em seu artigo 16, incisos I e II, o CENTRO UNIVERSITÁRIO mantém e manterá 
ao longo da vigência deste PDI, no mínimo: 

 1/5 do corpo docente contratado em regime tempo integral; 

 1/3 do corpo docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. 

4.2. Corpo de Tutores 

4.2.1. Composição 

O corpo de tutores do CENTRO UNIVERSITÁRIO é constituído por todos os profissionais 
de nível superior, vinculados ao CENTRO UNIVERSITÁRIO, que atuam na área de conhecimento 
de sua formação, dando suporte às atividades dos docentes e realizando mediação pedagógica 
junto aos alunos dos cursos a distância do CENTRO UNIVERSITÁRIO.  

O Tutor é o profissional especializado na área de atuação que trabalha diretamente com 
o corpo docente do curso. Auxilia os alunos no processo de ensino-aprendizagem e no uso das 
diversas tecnologias de informação e comunicação utilizadas. Atua como facilitador do contato 
entre o aluno, a IES e o conteúdo, podendo mediar discussões com os professores.  

4.2.2. Políticas de Qualificação 

A política de capacitação e formação continuada dos tutores do CENTRO UNIVERSITÁRIO 
possibilita a participação em: 
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a) eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; 

b) cursos de desenvolvimento pessoal, no qual se inclui a formação em Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS; 

c) qualificação acadêmica em programas de pós-graduação. 

As políticas para capacitação e formação continuada do corpo de tutores incluem 
igualmente a capacitação para a educação a distância.  

4.2.3. Cronograma de Expansão do Corpo de Tutores para o Período de Vigência do PDI 

Para o período 2017/2021, o CENTRO UNIVERSITÁRIO planeja a expansão do corpo de 
tutores, conforme demonstrada no quadro a seguir. 

Cronograma de Expansão do Corpo de Tutores 

Titulação % 
Quantidade 

2017 2018 2019 2020 2021 
Mestrado 30 03 00 04 08 14 

Especialização 30 03 10 26 49 57 
Graduação 40 04 08 10 00 00 

TOTAL 100 10 18 40 57 71 

4.3. Corpo Técnico-Administrativo 

4.3.1. Composição 

O corpo técnico-administrativo do CENTRO UNIVERSITÁRIO é constituído por todos os 
funcionários não docentes, que têm a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento 
da Instituição. 

4.3.2. Políticas de Qualificação 

A política de capacitação e formação continuada do corpo técnico-administrativo do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO possibilita a participação em: 

a) eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; 

b) cursos de desenvolvimento pessoal, no qual se inclui a formação em Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS 

c) qualificação acadêmica em graduação e/ou programas de pós-graduação. 

As políticas para capacitação e formação continuada do corpo técnico-administrativo 
incluem igualmente a capacitação para a educação a distância.  
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4.3.3. Cronograma de Expansão do Corpo Técnico-Administrativo para o Período de 
Vigência do PDI 

Para o período 2017/2021, o CENTRO UNIVERSITÁRIO planeja a expansão do corpo 
técnico-administrativo, conforme demonstrada no quadro a seguir. 

Cronograma de Expansão do Corpo Técnico-Administrativo 

Categorias Funcionais 
Quantidade 

2017 2018 2019 2020 2021 
Nível Superior 05 19 30 45 58 

Nível Médio 03 20 24 32 30 
Nível Básico 02 03 02 04 04 

TOTAL 10 42 56 79 92 

5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

5.1. Políticas de Gestão Acadêmica 

A gestão institucional segue as políticas estabelecidas nos documentos oficiais, 
destacando-se: o Estatuto, o Regimento, este Plano de Desenvolvimento Institucional, o Projeto 
Pedagógico Institucional e os projetos pedagógicos dos cursos. Estes documentos estão à inteira 
disposição da comunidade acadêmica, e servem de base para todas as outras políticas de gestão 
implantadas no CENTRO UNIVERSITÁRIO: resoluções internas, portarias, normas acadêmicas, 
entre outras. 

O planejamento institucional tem como objetivo dotar a Instituição de um modelo de 
estrutura organizacional que lhe permita viabilizar a consecução de sua missão, objetivos e 
metas propostos neste PDI. 

O modelo adotado de planejamento procura viabilizar a implantação do PDI na 
perspectiva de uma política construída em uma conjuntura complexa e dinâmica permitindo 
conviver com as necessidades, tensões, relações de forças e negociações peculiares ao contexto 
educacional. 

A política institucional de gestão do CENTRO UNIVERSITÁRIO pode ser explicitada com 
base nos seguintes princípios fundamentais da organização:  

I – unicidade de administração; 
II – estrutura orgânica com base em unidades acadêmicas e administrativas, 
integradas de maneira sistêmica subordinadas à administração superior; 
III – unidade de atuação, vedada a duplicação dos meios para fins idênticos ou 
equivalentes; 
IV – racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos materiais 
e humanos; 
V – flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às  características 
individuais dos alunos, às peculiaridades dos diferentes cursos e às 
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possibilidades de combinação dos conhecimentos para a estruturação de 
novos cursos e programas. 

Os eixos centrais da gestão institucional estabelecem:  

a) a adoção de um modelo de organização que, em todos os planos, conduza à realização da 
missão institucional;  

b) uma organização integrada a um padrão geral de administração flexível e baseada na 
informação, na informatização e no domínio das novas tecnologias de comunicação;  

c) planejamento acadêmico capaz de conviver com mudanças e de estimular a inovação.  

O modelo desenhado para o CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de organização formal com 
estrutura simples, que visa propiciar à administração agilidade e flexibilidade para responder 
às necessidades da Instituição e às exigências modernas de gestão. Tal modelo permite ainda 
ampliar a transparência, a rapidez das respostas e a comunicação entre os segmentos que 
compõem a dinâmica institucional.  

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela 
formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, que se interpenetram, 
objetivando a qualidade da formação profissional e da gestão, possibilitando a implantação das 
medidas propostas e do crescimento institucional. 

Os órgãos de deliberação e de execução foram concebidos com poucos níveis hierárquicos, 
uma vez que a hierarquia menos extensa contribui para tornar mais fácil a comunicação; exige 
menor controle burocrático; facilita a gestão de processos e de rotinas e a delegação de 
competências, podendo-se obter, em consequência, maior envolvimento da comunidade 
acadêmica, técnica e administrativa. Essa estrutura permite instaurar processos de decisão 
mais ágeis, com participação dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica, 
possibilitando para cada setor autonomia e responsabilidade pelas decisões adotadas. 

No que se refere à gestão institucional, esta exige que a função gerencial seja desenvolvida 
em todos os níveis hierárquicos da Instituição e tenha a capacidade de responder às demandas 
e às expectativas da comunidade interna e externa; reconstruir, quando se fizer necessário, as 
ideias e os conteúdos do PDI; acompanhar as mudanças políticas, econômicas, sociais, 
demográficas e culturais que afetam a Instituição e o ensino superior; aperfeiçoar o processo 
de avaliação de modo a reunir estudos e orientações que subsidiem cientificamente a decisão e 
a implementação de medidas que conduzam à execução do PDI.  

5.2. Estrutura Organizacional, Instâncias de Decisão 

A estrutura organizacional do CENTRO UNIVERSITÁRIO é composta por órgãos 
colegiados e órgãos executivos, em dois níveis hierárquicos: Administração Superior e 
Administração Básica. 
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São órgãos da Administração Superior: 

I – Conselho Universitário (CONSU); 
II – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); 
III – Reitoria. 

São órgãos da Administração Básica: 

I – Colegiados de Curso; 
II – Coordenadorias de Curso. 

O Conselho Universitário (CONSU) é o órgão máximo de natureza consultiva, deliberativa, 
normativa e recursal do CENTRO UNIVERSITÁRIO, em matéria administrativa, didático-
científica e disciplinar. Sua composição, atribuições e competências estão descritas no item “5.4. 
Órgãos Colegiados: Competências e Composição” deste PDI. 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) é o órgão central de coordenação 
e supervisão do ensino, da iniciação científica e da extensão, com atribuições deliberativas, 
normativas e consultivas. Sua composição, atribuições e competências estão descritas no item 
“5.4. Órgãos Colegiados: Competências e Composição” deste PDI.  

A Reitoria, órgão executivo superior que superintende, coordena e supervisiona todas as 
atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO, é constituída pelo Reitor, pelo Vice-Reitor, pela Pró-
Reitoria Acadêmica, pela Pró-Reitoria Administrativa e outras Pró-Reitorias que venham a ser 
devidamente constituídas. 

O Reitor e o Vice-Reitor são nomeados pela Mantenedora, para mandato de 04 (quatro) 
anos, permitida a recondução. Em suas faltas e impedimentos, o Reitor será substituído pelo 
Vice-Reitor, e na ausência deste, por um dos Pró-Reitores à escolha do Reitor. 

Compete ao Reitor: 

I – dirigir o CENTRO UNIVERSITÁRIO e promover-lhe a representação; 
II – coordenar e supervisionar a execução do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) do CENTRO UNIVERSITÁRIO;  
III – propor alteração deste Estatuto ou do Regimento Geral; 
IV – convocar e presidir as reuniões dos órgãos colegiados da Administração 
Superior, com direito a voto, e no caso de empate, a voto de qualidade; 
V – cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos colegiados da 
Administração Superior; 
VI – formalizar as deliberações dos órgãos colegiados da Administração 
Superior; 
VII – baixar portarias e demais atos normativos; 
VIII – propor ao Conselho Universitário acordos, convênios e parcerias com 
entidades públicas e privadas; 
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IX – propor à Mantenedora a admissão, a nomeação, a licença e a dispensa de 
professores, tutores e funcionários do CENTRO UNIVERSITÁRIO, na forma 
estabelecida na lei, neste Estatuto e no Regimento Geral; 
X – designar os ocupantes dos cargos e funções de confiança; 
XI – constituir grupos de trabalho ou comissões especiais, permanentes ou 
temporárias, para fins específicos e comissões encarregadas de processos 
disciplinares; 
XII – constituir e designar os membros da Comissão Própria de Avaliação, 
responsável pela condução do processo de avaliação institucional, atendendo 
aos requisitos estabelecidos pela legislação; 
XIII – elaborar a proposta orçamentária, para cada exercício; 
XIV – organizar e encaminhar ao Conselho Universitário a prestação de contas 
e o relatório de atividades de cada exercício; 
XV – propor ao Conselho Universitário a concessão de dignidades acadêmicas, 
bem como a criação e a concessão de prêmios;  
XVI – conferir graus, diplomas e outros títulos acadêmicos; 
XVII – expedir e assinar diplomas e certificados de cursos e programas e de 
títulos concedidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
XVIII – zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, respondendo por abuso ou omissão; 
XIX – exercer o poder disciplinar, no âmbito de suas atribuições; 
XX – decidir sobre propostas, indicações ou representações e deliberar sobre 
matéria administrativa que lhe for submetida pelas Pró-Reitorias; 
XXI – deliberar sobre outras matérias que lhe  sejam atribuídas pelo presente 
Estatuto, ou nele omissas, submetendo sua decisão, quando for o caso, aos 
órgãos colegiados da Administração Superior; 
XXII – adotar, em casos excepcionais, decisão ad referendum do Conselho 
Universitário, devendo encaminhar para deliberação do mesmo, na reunião 
imediata; 
XXIII – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, por este 
Estatuto ou pelo Regimento Geral.  

Ao Vice-Reitor, principal colaborador do Reitor em tarefas de caráter permanente do 
Centro Universitário, compete: 

I – substituir o Reitor em suas faltas e impedimentos; 
II – exercer atividades de supervisão e de coordenação administrativa no 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, que lhe sejam delegadas pelo Reitor. 

Os titulares das Pró-Reitorias são escolhidos e nomeados pelo Reitor, para mandato de 04 
(quatro) anos, permitida a recondução.  

A Pró-Reitoria Acadêmica é o órgão executivo responsável pelo planejamento, 
coordenação e execução de todas as atividades acadêmicas de ensino, iniciação científica  e 
extensão e do CENTRO UNIVERSITÁRIO. Compete ao Pró-Reitor Acadêmico: 
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I – acompanhar e supervisionar as atividades das coordenadorias e órgãos que 
integram o CENTRO UNIVERSITÁRIO, em consonância à orientação do CONSU 
e do CONSEPE; 
II – responsabilizar-se pela execução dos projetos pedagógicos em 
consonância às diretrizes curriculares nacionais e aos padrões de qualidade 
exigidos;  
III – propor ao CONSEPE modificações, revisões e atualizações nas matrizes 
curriculares dos cursos ministrados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
IV – indicar os Coordenadores de Curso e dos órgãos técnicos suplementares; 
V – encaminhar ao Reitor proposta de contratação e de desligamento de 
membros do corpo docente e de tutores;  
VI – deliberar sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos, 
ouvido  o Coordenador do curso correspondente; 
VII – fixar o número de alunos por turma;  
VIII – aprovar o horário das aulas, bem como sua distribuição entre os 
docentes; 
IX – encaminhar para aprovação do CONSEPE o calendário acadêmico e o 
edital do processo seletivo; 
X – fixar o número de alunos de iniciação científica, extensão e de monitores 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
XI – propor ao CONSEPE os regulamentos das atividades acadêmicas do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO;  
XII – emitir parecer, no prazo máximo de 30 dias, sobre representações dos 
corpos docente, de tutores e discente; 
XIII – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem 
conferidas pelo Reitor. 

A Pró-Reitoria Administrativa é o órgão executivo responsável pelo planejamento, 
coordenação e execução de todas as atividades administrativas, financeiras e de pessoal do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. Compete à Pró-Reitoria Administrativa: 

I – gerenciar e renovar os procedimentos administrativos inerentes às áreas 
de atuação, em consonância às normas e procedimentos constantes do padrão 
de qualidade do Ministério da Educação; 
II – gerenciar as atividades relacionadas à ampliação, manutenção e 
conservação das edificações e instalações; 
III – facilitar o processo decisório da instituição, pelo fornecimento de sistemas 
de informações; 
IV – exercer a administração e controle da ocupação de espaços físicos do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
V – otimizar os recursos orçamentários destinados a despesas com materiais, 
obras e serviços; 
VI – promover o contínuo abastecimento de materiais de uso comum e serviços 
necessários ao desenvolvimento das atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
VII – garantir a limpeza e a segurança do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
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VIII – administrar o sistema de telefonia do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
IX – encaminhar ao Reitor proposta de contratação e de desligamento de 
membros do corpo técnico-administrativo; 
X – auxiliar o Reitor na elaboração de relatórios, planos e propostas 
orçamentárias do CENTRO UNIVERSITÁRIO;  
XI – emitir parecer, no prazo máximo de 30 dias, sobre representações do 
corpo técnico-administrativo; 
XIII – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem 
conferidas pelo Reitor. 

As Pró-Reitorias poderão criar coordenadorias técnicas para auxiliar na gestão do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, após aprovação do Conselho Universitário (CONSU). 

Poderão ser criadas Pró-Reitorias e outros órgãos técnicos, por indicação do Reitor e 
aprovação do Conselho Universitário. 

O Colegiado de Curso é o órgão responsável pela coordenação didática de cada curso. Sua 
composição, atribuições e competências estão descritas no item “5.4. Órgãos Colegiados: 
Competências e Composição” deste PDI. 

A Coordenadoria de Curso, a cargo do Coordenador de Curso, é o órgão executivo da 
Administração Básica, responsável pela orientação, coordenação e supervisão do curso. 

O Coordenador de Curso é designado pelo Pró-Reitor Acadêmico, dentre os professores 
do curso, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução. Em suas faltas ou 
impedimentos, o Coordenador de Curso será substituído por professor designado pelo Pró-
Reitor Acadêmico. 

Compete ao Coordenador de Curso: 

I – integrar, convocar e presidir o Colegiado de Curso; 
II – cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado de Curso e dos demais 
órgãos da Administração Superior; 
III – acompanhar e avaliar a execução do Projeto Pedagógico de Curso, em 
conjunto com o Núcleo Docente Estruturante; 
IV – orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 
IV – elaborar o horário do curso e fornecer ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão os subsídios para a organização do calendário acadêmico; 
V – fiscalizar a observância do regime acadêmico e o cumprimento dos 
programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais projetos da 
Coordenadoria de Curso; 
VI – acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no 
âmbito do curso; 
VII – homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de 
curso; 
VIII – exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 
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IX – acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o 
desempenho do corpo docente, tutores e do corpo discente; 
X – elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades 
desenvolvidas e encaminhá-lo à Pró-Reitoria Acadêmica; 
XI – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, por este 
Estatuto ou pelo Regimento Geral. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão responsável pela condução do processo 
de avaliação institucional, conforme a legislação vigente. 
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5.4. Órgãos Colegiados: Competências e Composição 

O Conselho Universitário (CONSU), órgão máximo de natureza consultiva, deliberativa, 
normativa e recursal do CENTRO UNIVERSITÁRIO, em matéria administrativa, didático-
científica e disciplinar, é constituído: 

I – pelo Reitor, seu Presidente; 
II – pelo Vice-Reitor 
III – pelos Pró-Reitores; 
IV – por 01 (um) representante dos Coordenadores de Curso, escolhidos por 
seus pares; 
V – por 01 (um) representante dos professores, escolhidos por seus pares; 
VI – por 01 (um) representante dos tutores, escolhidos por seus pares; 
VII – por 01 (um) representante do corpo técnico-administrativo, escolhidos 
por seus pares; 
VIII – por 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares; 
IX – por 01 (um) representante da Comunidade, escolhido pelo Conselho 
Universitário e nomeado pelo Reitor; 
X – por 01 (um) representante da Mantenedora, por ela mesma designado. 
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Os representantes têm mandatos de 02 (dois) anos, permitida a recondução, com exceção 
ao representante do corpo discente e ao representante da Comunidade que tem mandato de 01 
(um) ano, vedada a recondução.  

Compete ao Conselho Universitário: 

I – formular o planejamento, as diretrizes e políticas gerais do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO; 
II – aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
III – aprovar as alterações neste Estatuto, no Regimento Geral e demais 
regulamentos internos; 
IV – propor emendas  supressivas, aditivas ou substitutivas a este Estatuto;  
V – decidir sobre a criação, modificação, desmembramento, fusão ou extinção 
de órgãos da Administração Básica ou órgãos suplementares; 
VI – aprovar a criação de Pró-Reitorias, por proposta do Reitor; 
VII – decidir sobre a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção 
de cursos e programas, obedecendo às normas gerais da União; 
VIII – fixar e alterar o número de vagas dos cursos e programas, de acordo com 
a capacidade institucional e as exigências do seu meio; 
IX – decretar o recesso parcial ou total das atividades acadêmicas de cada 
curso ou de todos; 
X – aprovar a proposta orçamentária do CENTRO UNIVERSITÁRIO, bem como 
aprovar a prestação de contas e o relatório de atividades de cada exercício; 
XI – aprovar o quadro de pessoal docente, tutores e técnico-administrativo e 
suas alterações, bem como estabelecer normas referentes à administração dos 
recursos humanos, considerando os meios existentes, ouvida previamente a 
Mantenedora;  
XII – aprovar a política de pessoal e os planos de carreira;  
XIII – aprovar o regime disciplinar dos corpos docente, tutores, discente e 
técnico-administrativo, assim como exercer o poder disciplinar 
originariamente ou em grau de recurso; 
XIV – adotar as providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 
indisciplina coletiva e individual; 
XV – apurar a responsabilidade do Reitor, dos Pró-Reitores e demais 
ocupantes de cargos ou funções de confiança, com amplo direito de defesa, 
quando, por omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não 
cumprimento da legislação de ensino, deste Estatuto, do Regimento Geral ou 
de normas complementares; 
XVI – decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos em 
matéria administrativa, didático-científica e disciplinar, 
XVII – deliberar sobre representações ou recursos que lhe forem 
encaminhados pela Reitoria;  
XVIII – aprovar a instituição e a concessão de dignidades acadêmicas, bem 
como a criação e concessão de prêmios;  
XIX – deliberar sobre os atos praticados pelo Reitor ad referendum deste 
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colegiado; 
XX – autorizar o Reitor a celebrar acordos, convênios e parcerias com 
entidades públicas e privadas; 
XXI – sugerir a criação de fundos de apoio às atividades fins do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO; 
XXII – zelar pelo patrimônio da Mantenedora colocado a serviço das atividades 
educacionais do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
XXIII – decidir os casos omissos deste Estatuto e do Regimento Geral; 
XXIV – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, por este 
Estatuto ou pelo Regimento Geral.  

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão central de coordenação e 
supervisão do ensino, da iniciação científica e da extensão, com atribuições deliberativas, 
normativas e consultivas, é constituído:  

I – pelo Reitor, seu Presidente; 
II – pelos Pró-Reitores;  
III – pelo Coordenador de Graduação;  
IV – pelo Coordenador de Pós-Graduação;  
V – pelo Coordenador do Núcleo de Educação a Distância (NEaD);  
VI – pelo Coordenador de Iniciação Científica;  
VII – pelo Coordenador de Extensão;  
VIII – por 01 (um) representante dos Coordenadores de Curso, escolhidos por 
seus pares; 
IX – por 01 (um) representante dos professores, escolhidos por seus pares; 
XI – por 01 (um) representante dos tutores, escolhidos por seus pares; 
XII – por 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares. 

Os representantes têm mandatos de 02 (dois) anos, permitida a recondução, com exceção 
ao representante do corpo discente que tem mandato de 01 (um) ano, vedada a recondução.  

Compete ao CONSEPE: 

I – formular as políticas de ensino, iniciação científica e extensão do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, assim como as demais estabelecidas para a completude do 
Plano de Desenvolvimento Institucional. 
II – elaborar e aprovar o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO; 
III – fixar o regime acadêmico do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
IV – aprovar o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos cursos 
e programas do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
V – fixar normas sobre processo seletivo, matrículas, transferência e 
aproveitamento de estudos, avaliação do rendimento acadêmico, estágios 
supervisionados, atividades complementares e trabalhos de conclusão de 
curso; 
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VI – estabelecer as normas complementares às do Regimento Geral, que se 
incluem no âmbito de suas atribuições; 
VII – sugerir a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção de 
cursos e programas, obedecendo às normas gerais da União; 
VIII – propor a fixação e/ou alteração do número de vagas dos cursos e 
programas, de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu 
meio; 
IX – aprovar os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação e pós-
graduação; 
X – apreciar as propostas de projetos de iniciação científica e extensão; 
XI – aprovar a oferta dos cursos de extensão;  
XII – deliberar sobre propostas, indicações ou representações, em assuntos de 
sua competência, submetendo-as, quando couber, ao Conselho Universitário;   
XIII – decidir, inclusive em grau de recurso, sobre qualquer matéria de suas 
atribuições; 
XIV – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, por este 
Estatuto ou pelo Regimento Geral.  

De acordo com o Estatuto, aos órgãos colegiados da Administração Superior aplicam-se 
as seguintes normas: 

I – as reuniões realizam-se no início e no final de cada semestre e, 
extraordinariamente, por convocação do presidente ou a requerimento de 1/3 
(um terço) dos membros do respectivo órgão; 
II – as reuniões realizam-se com a presença da maioria absoluta dos membros 
do respectivo órgão; 
III – as reuniões de caráter solene são públicas e realizam-se com qualquer 
número; 
IV – nas votações, são observadas as seguintes regras: 
a) as decisões são tomadas por maioria dos presentes; 
b) as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo decisão 
do plenário; 
c) as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante voto 
secreto; 
d) o presidente do órgão participa da votação e no caso de empate, terá o voto 
de qualidade; 
e) nenhum membro do órgão pode participar de sessão em que se aprecie 
matéria de seu interesse particular; 
f) cada membro do respectivo órgão terá direito a apenas 01 (um) voto. 
V – da reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final da 
própria reunião ou no início da reunião subsequente; 
VI – os membros do órgão, quando ausentes ou impedidos de comparecer às 
reuniões, são representados por seus substitutos;  
VII – as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário 
acadêmico, aprovado pelo órgão, são convocadas com antecedência mínima de 
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48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de urgência, constando da 
convocação, a pauta dos assuntos. 

É obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade no CENTRO UNIVERSITÁRIO o 
comparecimento dos membros às reuniões dos órgãos colegiados de que façam parte. 

Aplicam-se aos órgãos colegiados da Administração Básica as normas de funcionamento, 
no que couber. 

O Colegiado de Curso, responsável pela coordenação didática de cada curso, é constituído: 

I – pelo Coordenador do Curso, seu Presidente; 
II – por todos os professores que ministram disciplinas de matérias distintas 
da matriz curricular do curso;  
III – por 01 (um) representante dos tutores, escolhido por seus pares, no caso 
de cursos a distância; 
IV – por 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares. 

O representante dos tutores e do corpo discente tem mandato de 01 (um) ano, vedada a 
recondução.  

Compete ao Colegiado de Curso: 

I – aprovar e reformular o projeto pedagógico do curso, a ser submetido ao 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;  
II – elaborar a matriz curricular do curso e suas alterações com a indicação das 
disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares 
emanadas do Poder Público; 
III – fixar diretrizes para a elaboração de planos e programas de ensino, no 
âmbito do curso;  
IV – promover a avaliação do curso; 
V – decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante 
requerimento dos interessados; 
VI – apreciar os recursos interpostos por alunos, no âmbito de sua 
competência, como primeira instância;  
VII – colaborar com os demais órgãos do CENTRO UNIVERSITÁRIO no âmbito 
de sua atuação;  
VIII – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, por este 
Estatuto ou pelo Regimento Geral.  

O Colegiado de Curso é assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso, 
composto na forma da legislação vigente. 

O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 02 (duas) vezes por semestre, e, 
extraordinariamente, por convocação do Coordenador de Curso, ou por convocação de 2/3 
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(dois terços) de seus membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos e serem 
tratados. 

5.5. Formas de Participação dos Professores, Tutores e Alunos nos Órgãos Colegiados 
Responsáveis pela Condução dos Assuntos Acadêmicos 

Os professores, tutores e alunos participam dos órgãos colegiados, responsáveis pela 
condução dos assuntos acadêmicos, do Centro Universitário integrando a composição do 
Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Colegiado de Curso. 

De acordo com o Estatuto, na composição do Conselho Universitário estão 01 (um) 
representante dos Coordenadores de Curso, escolhidos por seus pares; 01 (um) representante 
dos professores, escolhidos por seus pares; 01 (um) representante dos tutores, escolhidos por 
seus pares; 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares. 

Na composição do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estão 01 (um) representante 
dos Coordenadores de Curso, escolhidos por seus pares; 01 (um) representante dos 
professores, escolhidos por seus pares; 01 (um) representante dos tutores, escolhidos por seus 
pares; 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares. 

O Colegiado de Curso é constituído pelo constituído pelo Coordenador do Curso, seu 
Presidente; por todos os professores que ministram disciplinas de matérias distintas da matriz 
curricular do curso; por 01 (um) representante dos tutores, escolhido por seus pares, no caso 
de cursos a distância; por 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares. 

5.6. Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de órgãos suplementares que complementam a 
estrutura organizacional e se destinam a apoiar as atividades acadêmicas e administrativas, em 
geral.  

Complementam a estrutura organizacional do CENTRO UNIVERSITÁRIO: 

I – no âmbito da Pró-Reitoria Acadêmica: 

a) Secretaria Geral; 

b) Coordenadoria de Graduação; 

c) Coordenadoria de Pós-Graduação; 

d) Núcleo de Educação a Distância (NEaD); 

e) Coordenadoria de Iniciação Científica; 

f) Coordenadoria de Extensão; 
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g) Núcleo de Apoio Psicopedagógico. 

II – no âmbito da Pró-Reitoria Administrativa: 

a) Biblioteca; 

b) Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

c) Setor de Infraestrutura; 

Constituem-se órgãos de assessoramento permanente à Reitoria: 

I – Assessoria jurídica;    
II – Ouvidoria.  

A Secretaria Geral é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o movimento 
acadêmico e administrativo do CENTRO UNIVERSITÁRIO, dirigida por um Secretário Geral, sob 
a orientação do Pró-Reitor Acadêmico. 

O Secretário Geral tem sob sua guarda toda a escrituração acadêmica, arquivos, 
prontuários dos alunos e demais assentamentos em livros fixados pelo Regimento Geral e pela 
legislação vigente. 

Compete ao Secretário Geral: 

I – chefiar a Secretaria Geral fazendo a distribuição equitativa dos trabalhos 
aos seus auxiliares, para o bom andamento dos serviços; 
II – comparecer às reuniões do CONSU e CONSEPE, secretariando-as e 
lavrando as respectivas atas; 
III – abrir e encerrar os termos referentes aos atos acadêmicos, submetendo-
os à assinatura do Reitor; 
IV – organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se atenda, 
prontamente, a qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de 
interessados ou direção do CENTRO UNIVERSITÁRIO;  
V – redigir editais de processo seletivo, chamadas para exames e matrículas; 
VI – publicar, de acordo com este Regimento Geral, o quadro de notas de 
aproveitamento acadêmico, dos exames finais e a relação de faltas, para o 
conhecimento de todos os interessados; 
VII – trazer atualizados os prontuários dos alunos, professores e tutores;  
VIII – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem 
conferidas pelo Pró-Reitor Acadêmico. 

Os atos acadêmicos serão registrados no sistema acadêmico informatizado e escriturados, 
de acordo com a lei, em livros e formulários padronizados para efeito de registro, comunicação 
dos resultados e arquivamento. 
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Os livros de escrituração acadêmica conterão termos de abertura e de encerramento. 

A autenticidade e certificação dos documentos e escrituração acadêmica se verificarão 
pela aposição da assinatura do Reitor ou Pró-Reitor Acadêmico e do Secretário Geral, a quem 
cabe a responsabilidade por toda a escrituração e expedição de documentos escolares. 

Compete à Coordenadoria de Graduação: 

I – orientar os Coordenadores de Curso na consecução das políticas 
institucionais; 
II – auxiliar os Coordenadores de Curso a se manterem atualizados com relação 
à legislação educacional, aos padrões de qualidade e às avaliações oficiais 
relativas ao curso coordenado; 
III – cuidar para que os Coordenadores de Curso cumpram as regras 
constantes dos regulamentos que regem as atividades acadêmicas;  
IV – apoiar os Coordenadores de Curso no atendimento às exigências dos 
órgãos oficiais de regulação e supervisão; 
V – acompanhar e controlar a agenda dos atos autorizativos dos processos 
institucionais protocolados ou a ser protocolados nos órgãos oficiais de 
regulação e supervisão; 
VI – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem 
conferidas pelo Pró-Reitor Acadêmico. 

Compete à Coordenadoria de Pós-Graduação: 

I – orientar os Coordenadores de Curso na consecução das políticas 
institucionais; 
II – auxiliar os Coordenadores de Curso a se manterem atualizados com relação 
à legislação educacional, aos padrões de qualidade e às avaliações oficiais 
relativas ao curso coordenado; 
III – cuidar para que os Coordenadores de Curso cumpram as regras constantes 
dos regulamentos que regem as atividades acadêmicas;  
IV – apoiar os Coordenadores de Curso no atendimento às exigências dos órgãos 
oficiais de regulação e supervisão; 
V – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem 
conferidas pelo Pró-Reitor Acadêmico. 

Compete ao Núcleo de Educação a Distância (NEaD): 

I – planejar a oferta os cursos de educação a distância, submetendo-os à 
apreciação da Pró-Reitoria Acadêmica; 
II – traçar as diretrizes didático-pedagógicas dos cursos coordenados, zelando 
pela qualidade e aprimoramento contínuo; 
III – supervisionar as atividades presenciais e a distância dos cursos 
oferecidos; 
IV – realizar a seleção e capacitação dos profissionais envolvidos com a EaD;  
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V – acompanhar as atividades desenvolvidas nos polos credenciados. 
VI – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem 
conferidas pelo Pró-Reitor Acadêmico. 

Compete à Coordenadoria de Iniciação Científica: 

I – planejar e elaborar os projetos de iniciação científica, submetendo-os à 
apreciação da Pró-Reitoria Acadêmica; 
II – implantar e acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas 
e o desempenho dos grupos de iniciação científica; 
III – diligenciar para a obtenção de recursos junto aos órgãos de fomento à 
pesquisa e outras entidades, para financiamento de projetos de iniciação 
científica;  
IV – atender aos pedidos de esclarecimentos originários da entidade 
financiadora dos projetos, quando for o caso. 
V – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem 
conferidas pelo Pró-Reitor Acadêmico. 

Compete à Coordenadoria de Extensão: 

I – desenvolver cursos de extensão articulados ao ensino e à iniciação 
científica, de modo a viabilizar a integração do CENTRO UNIVERSITÁRIO com 
a sociedade; 
II – traçar ações de cooperação com a comunidade visando ao 
desenvolvimento de projetos de  seu interesse; 
IV – identificar oportunidades de desenvolvimento de cursos de extensão; 
V – implantar e acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e 
o desempenho das atividades de extensão; 
VI – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem 
conferidas pelo Pró-Reitor Acadêmico. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é órgão mediador das situações relacionadas às 
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem dos discentes, por meio da averiguação, 
intervenção e acompanhamento dos problemas identificados, e de orientação na promoção da 
acessibilidade plena, cujo funcionamento está disciplinado por regulamento próprio. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de uma Biblioteca especializada para uso do corpo 
docente, de tutores e discente e da comunidade da região, sob a responsabilidade de 
profissional legalmente habilitado. A Biblioteca, organizada segundo os princípios 
internacionalmente aceitos da biblioteconomia, será regida por regulamento próprio. 

O Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação é responsável pela administração de 
rede interna do CENTRO UNIVERSITÁRIO, garantindo o pleno funcionamento de todos os 
recursos de informática, bem como o atendimento permanente em todas as dependências do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO no que se refere à utilização dos recursos básicos de informática.  
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Compete ao Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação: 

I – instalar equipamentos de informática; 
II – configurar e re-configurar máquinas; 
III – instalar, configurar e substituir programas softwares; 
IV – manter a segurança dos computadores e de todo o sistema informatizado; 
V – recuperar arquivos; 
VI – gerenciar a manutenção dos equipamentos de multimídia; 
VII – manter atualizado o site do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
VIII – manter e gerenciar o sistema em bom funcionamento; 
IX – acompanhar e informatizar os setores para um melhor funcionamento do 
sistema; 
X – prover a manutenção de hardwares e de softwares dos laboratórios de 
informática; 
XI – requisitar e indicar a aquisição de suprimentos (cabos, conectores, 
teclados e etc.) para utilização nas dependências dos laboratórios de 
informática, bem como de softwares e equipamentos; 
XII – solicitar das Coordenadorias de Curso a definição dos softwares 
necessários para a prática educacional de seus respectivos cursos; 
XIII – pesquisar o melhor custo benefício em máquinas e equipamentos e 
indicar ao Pró-Reitor Administrativo; 
XIV – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem 
conferidas pelo Pró-Reitor Administrativo. 

O Setor de Infraestrutura  é responsável pela administração das instalações físicas do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, garantindo o pleno funcionamento de todos os ambientes, bem como 
o atendimento permanente em todas as dependências do CENTRO UNIVERSITÁRIO no que se 
refere aos aspectos estruturais.   

Compete ao Setor de Infraestrutura: 

I – avaliar o suprimento de materiais e equipamentos necessários ao 
desenvolvimento das atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO;  
II – proceder a aquisição materiais e equipamentos necessários ao 
desenvolvimento das atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO, após aprovação 
do Pró-Reitor Administrativo; 
III – avaliar as solicitações para construções, manutenções, reformas e 
adaptações nos diferentes setores do CENTRO UNIVERSITÁRIO;  
IV – promover as construções, manutenções, reformas e adaptações nos 
diferentes setores do CENTRO UNIVERSITÁRIO, após aprovação do Pró-Reitor 
Administrativo; 
V – zelar pela manutenção e limpeza de áreas internas e externas nos campi; 
VI – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem 
conferidas pelo Pró-Reitor Administrativo. 



 
Recredenciamento Portaria MEC 1.450 de 14/11/2017 
Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 108 de 243 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de uma Assessoria Jurídica especializada, sob a 
responsabilidade de profissional legalmente habilitado. 

A Ouvidoria é órgão sem caráter administrativo, executivo ou deliberativo, mas de 
natureza mediadora, com a finalidade de receber, encaminhar e acompanhar opiniões, 
comentários, críticas e elogios aos membros da comunidade acadêmica, bem como do público 
em geral a todos os setores do CENTRO UNIVERSITÁRIO, sendo responsável também por fazer 
chegar ao usuário uma resposta das instâncias administrativas implicadas. 

A Ouvidoria do CENTRO UNIVERSITÁRIO atua com autonomia e absoluta imparcialidade, 
vinculada diretamente à Reitoria do CENTRO UNIVERSITÁRIO, com o objetivo de zelar pelos 
princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, resguardando o sigilo das 
informações. 

São atribuições da Ouvidoria: 

I – ouvir, receber e encaminhar críticas, elogios, informações, reclamações, 
solicitações, sugestões e questionamentos aos diversos setores do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, acompanhando o processo até a solução final;  
II – sugerir aos diversos setores do CENTRO UNIVERSITÁRIO, medidas que 
possam contribuir para melhorar o funcionamento dos serviços prestados; 
III – estabelecer canais de comunicação de forma aberta e objetiva, procurando 
sempre facilitar e agilizar as informações; 
IV – informar ao autor da solicitação os devidos esclarecimentos, alternativas 
e soluções. 

Compete ao Ouvidor: 

I – desenvolver estratégias de atuação para a efetivação dos serviços 
prestados; 
II – atuar com agilidade e precisão no encaminhamento das críticas, elogios, 
informações, reclamações, solicitações, sugestões e questionamentos aos 
diversos setores do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 
III – elaborar relatórios referentes às manifestações identificadas; 
IV – ouvir com compreensão, ausência de pré-julgamento e de todo e qualquer 
preconceito as críticas, elogios, informações, reclamações, solicitações, 
sugestões e questionamentos encaminhados; 
V – atender às manifestações de estudantes, professores, tutores, 
colaboradores e comunidade em geral; 
VI – acompanhar o processo até a sua solução, proteger os direitos de toda a 
comunidade acadêmica, impedindo a ocorrência de abusos na prestação de 
serviços, com a finalidade de corrigir erros e potencializar os acertos. 
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5.7. Autonomia da Instituição em Relação à Mantenedora 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO goza de autonomia didático-científica, administrativa, 
financeira e disciplinar, nos termos da lei, do seu Estatuto e do seu Regimento Geral. 

A autonomia didático-científica compreende a competência para: 

I – estabelecer sua política de ensino, iniciação científica e extensão; 
II – interagir com entidades culturais e científicas, nacionais e estrangeiras, 
para desenvolvimento de projetos de interesse das políticas de ensino, 
iniciação científica e extensão; 
III – criar, organizar, modificar, suspender ou extinguir o funcionamento de 
cursos e programas, obedecendo às normas gerais da União; 
IV – fixar e alterar o número de vagas de seus cursos e programas, de acordo 
com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; 
V – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 
curriculares emanadas do Poder Público; 
VI – estabelecer planos, programas e projetos de iniciação científica, produção 
artística e atividades de extensão; 
VII – estabelecer seu regime acadêmico; 
VIII – fixar critérios e normas para a seleção, admissão, promoção e habilitação 
de alunos; 
IX – conferir graus, diplomas e outros títulos. 

A autonomia administrativa compreende a competência para: 

I – elaborar e reformar este Estatuto, e elaborar e reformar o Regimento Geral, 
sujeito à aprovação da Mantenedora; 
II – aprovar a regulamentação de seus órgãos e serviços; 
III – dispor sobre o seu pessoal docente e técnico-administrativo, 
estabelecendo direitos e deveres, assim como formas de seleção, admissão, 
promoção, licenças, substituições e dispensa; 
IV – firmar contratos, acordos e convênios que visem ao desenvolvimento 
técnico-científico, didático, cultural, econômico e social da sua área de atuação 
e influência; 
V – fixar e definir os objetivos da gestão universitária e acompanhar as 
avaliações de desenvolvimento de seus serviços; 
VI – aprovar, ouvida a Mantenedora, e executar planos, programas e projetos 
de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como 
administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais. 

A autonomia financeira compreende a competência para: 

I – administrar o patrimônio da Mantenedora e os rendimentos, colocados a 
seu serviço, e deles dispor nos limites fixados pela mesma; 
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II – aceitar subvenções, doações e legados, bem como buscar cooperação 
financeira mediante convênios com entidades nacionais e estrangeiras, 
públicas e privadas; 
III – elaborar e executar o orçamento anual, submetendo-o à aprovação da 
Mantenedora. 

A autonomia disciplinar compreende a competência para: 

I – estabelecer normas disciplinares, com vistas à harmonia e ao 
relacionamento solidário da comunidade universitária; 
II – estabelecer e fixar o regime disciplinar, respeitadas as determinações 
legais; 
III – aplicar as sanções disciplinares. 

A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas e ao público, em geral, pelo 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, incumbindo-lhe tomar todas as medidas necessárias ao seu bom 
funcionamento, respeitados os limites da lei e do Estatuto, a liberdade acadêmica dos corpos 
docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos colegiados e órgãos executivos. 

Compete precipuamente à Mantenedora promover adequados meios de funcionamento 
das atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO colocando-lhe à disposição, os bens móveis e 
imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos, assegurando-lhe os suficientes 
recursos financeiros de custeio. 

5.8. Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO desenvolve programas de extensão, articulados com o ensino 
e a iniciação científica, para a difusão de conhecimentos e técnicas pertinentes à área de seus 
cursos. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO mantém uma gama de atividades na comunidade, atividades 
permanentes de extensão vinculadas a programas interdisciplinares; atividades de consultoria 
e representação da IES em instituições externas; assessoria e consultoria a órgãos públicos, 
privados e organizações não governamentais; diversos tipos de eventos; atividades 
desenvolvidas para oferecer uma melhor condição de vida. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO mantém convênios com entidades e instituições da região, 
com o objetivo de promover o intercâmbio de experiência nas áreas científica, técnica e cultural, 
bem como, nas atividades de ensino, iniciação científica e extensão.  

Além disso, por meio da celebração de convênios, o CENTRO UNIVERSITÁRIO busca a 
parceria com órgãos públicos, instituições, empresas e profissionais da região para a realização 
de estágios extracurriculares.  
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6. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

6.1. Formas de Acesso 

As formas de acesso estão disciplinadas no Regimento Geral do Centro Universitário, no 
Título IV – Do Regime Acadêmico, Capítulos II, III e IV, envolvendo normas sobre processo 
seletivo, transferência, portadores de diplomas, matrícula e aproveitamento de estudos, a 
seguir reproduzidas. 

Capítulo II – Das Formas de Acesso 
Art. 72. A admissão de alunos em cursos de graduação dar-se-á, sempre, por 
meio das seguintes modalidades: 
I – processo seletivo; 
II – transferência; 
III – portador de diploma de curso superior. 
Art. 73. A admissão de alunos em cursos de pós-graduação e de extensão far-
se-á mediante classificação em processos seletivos normatizados pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, nos seus respectivos planos. 

Seção I – Do Processo Seletivo 
Art. 74. O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos 
candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e a classificá-
los dentro do estrito limite das vagas oferecidas para os cursos de graduação.  
§1º. As inscrições para processo seletivo são abertas em edital, do qual 
constarão os cursos oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de 
inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação das provas, os 
critérios de classificação e demais informações úteis. 
§2º. A IES poderá considerar o desempenho escolar e dos exames oficiais do 
ensino médio ou profissionalizante (ENEM) como critérios para seu processo 
seletivo de ingresso, de acordo com normas aprovadas pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão e com a legislação vigente. 
Art. 75. O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas 
formas de escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de 
complexidade, a serem avaliados em provas, na forma disciplinada pelo 
Conselho Universitário. 
Art. 76. A classificação dos candidatos aprovados é feita pela ordem 
decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado, 
excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos 
pelo Conselho Universitário. 
Art. 77. A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para 
o qual se realiza a seleção, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato 
classificado deixar de requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a 
documentação regimental completa, dentro dos prazos fixados. 
Art. 78. Na hipótese de restarem vagas poderá realizar-se novo processo 
seletivo, ou nelas poderão ser matriculados portadores de diploma de 
graduação, conforme legislação vigente. 
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Art. 79. Os resultados do processo seletivo serão tornados públicos pelo 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, com a divulgação da relação nominal dos 
classificados e a respectiva ordem de classificação. 
Art. 80. A Comissão Permanente do Processo Seletivo, a quem compete 
planejar, coordenar e executar o processo seletivo, será designada pelo Reitor 
e cumprirá rigorosamente as normas fixadas pelo Conselho de Ensino 
Pesquisa e Extensão. 

Seção II – Da Transferência 
Art. 81. A transferência é a forma de admissão de estudantes oriundos de outra 
instituição de ensino superior no decorrer do curso de graduação e poderá ser 
obrigatória ou facultativa. 
Art. 82. No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO aceitará a transferência de alunos provenientes de cursos 
idênticos ou afins, ministrados por estabelecimento de ensino superior, 
nacional ou estrangeiro, na época prevista no calendário acadêmico. 
Art. 83. A transferência obrigatória, denominada ex-officio, é aceita em 
qualquer época e dar-se-á na forma da lei, independentemente da existência 
de vaga. 
Art. 84. O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a 
documentação constante do artigo 88, os programas das disciplinas cursadas 
no curso de origem, além de histórico escolar ou documento equivalente que 
ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga horária, bem como o 
desempenho do aluno. 
Art. 85. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se 
fizerem necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação na 
instituição de origem, conforme regras estabelecidas no capítulo IV, deste 
título, que versa sobre o aproveitamento de estudos.  

Seção III – Do Portador de Diploma de Curso Superior 
Art. 86. O portador de diploma de curso superior pode ser admitido nos cursos 
de graduação oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Capítulo III – Da Matrícula 
Seção I – Da Matrícula Inicial 

Art. 87. A matrícula é o ato formal de ingresso no curso e de vinculação ao 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, devendo ser renovada a cada semestre letivo. 
§1º. A matrícula importa na aceitação do Estatuto do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, deste Regimento Geral e dos demais atos normativos 
internos e externos em vigor ou dos que vierem a ser fixados pelos órgãos 
competentes. 
§2º. É permitida a matrícula simultânea em mais de um curso, desde que 
atenda aos requisitos de compatibilização de horário e de forma específica de 
ingresso em cada curso, sendo esta possibilidade extensiva a outras 
modalidades de cursos oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO. 
§3º. O CENTRO UNIVERSITÁRIO se reserva o direito de não abrir turma com 
número de alunos inferior a 30 (trinta), a não ser em casos excepcionais 
autorizados pela Mantenedora. 
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Art. 88. A matrícula realiza-se na Secretaria Geral física ou digital, em prazos 
estabelecidos no calendário acadêmico, mediante preenchimento de 
requerimento instruído com a seguinte documentação: 
I – certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 
II – histórico escolar do ensino médio; 
III – diploma de nível superior; 
IV – histórico escolar de nível superior; 
V – CPF; 
VI – RG;  
VII – título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; 
VIII – certidão de nascimento ou casamento, se for o caso; 
IX – comprovante de estar quites com o serviço militar, para os homens; 
X – comprovante de residência; 
XI – 01 (uma) foto ¾. 
Parágrafo Único. Os incisos I e II são exigidos para os cursos de graduação e os 
incisos III e IV para os cursos de pós-graduação ou cursos de graduação com 
ingresso como portador de diploma de nível superior. 
Art. 89. O requerimento de matrícula, sem qualquer exceção, só poderá ser 
deferido à vista de toda documentação exigida. 
Art. 90. Será anulada a matrícula efetuada quando não tenham sido observadas 
todas as exigências legais e regimentais, o que deverá ser notificado ao 
interessado. 
Art. 91. A não efetivação da matrícula, expirados todos os prazos de chamada, 
implica na perda do direito à vaga. 

Seção II – Da Renovação de Matrícula 
Art. 92. A renovação de matrícula deve ser feita a cada semestre letivo, a fim 
de garantir os direitos como aluno, sendo, portanto, condição para que seja o 
mesmo considerado regularmente matriculado. 
Art. 93. A renovação de matrícula é feita nos prazos estabelecidos no 
calendário acadêmico e de acordo com as condições e procedimentos definidos 
pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO. 
Art. 94. A não renovação de matrícula caracteriza abandono de curso e implica 
na sua desvinculação do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 
Art. 95. É compulsória a matrícula em disciplinas do curso nas quais o aluno 
tenha sido reprovado, que serão cursadas em regime de dependência. 

Seção III – Do Trancamento de Matrícula 
Art. 96. É concedido o trancamento de matrícula para o efeito de, 
interrompidos temporariamente os estudos e, considerado o período de 
integralização curricular, manter a vinculação do aluno ao CENTRO 
UNIVERSITÁRIO e seu direito à renovação de matrícula.  
§1º. Não será concedido trancamento de matrícula ao aluno que estiver no 
primeiro semestre do curso. 
§2º. O trancamento é concedido, no prazo estabelecido pelo calendário 
acadêmico, por tempo expressamente estipulado no ato, que não pode ser 
superior a 04 (quatro) períodos letivos, incluindo aquele em que foi concedido. 
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§3º. Não são concedidos trancamentos imediatamente consecutivos que, em 
seu conjunto, ultrapassem o tempo previsto no parágrafo anterior, nem 
trancamentos sucessivos, não consecutivos, que, em seu conjunto, 
ultrapassem aquele limite. 
§4º. Perde a garantia de vaga o aluno que, no processo de trancamento da 
matrícula, exceder os prazos estabelecidos. 
§5º. O trancamento de matrícula não poderá ser negado em virtude de 
inadimplência. 
§6º. Durante o período de trancamento de matrícula, o aluno tem direito a 
solicitar transferência para outra instituição, sendo-lhe garantida a emissão de 
quaisquer documentos, observada a legislação vigente. 
§7º. O aluno que proceder ao trancamento de matrícula, na forma prevista 
neste Regimento Geral, terá a reativação da matrícula condicionada à sua 
solicitação, nos prazos definidos pelo calendário acadêmico. 
§8º. O período em que o aluno estiver com a matrícula trancada não será 
computado na contagem do tempo para integralização do currículo. 
Art. 97. O aluno que trancar a matrícula reingressará na matriz curricular que 
estiver em vigência. 
Seção IV – Do Cancelamento de Matrícula 
Art. 98. Faculta-se ao aluno o cancelamento de matrícula e a consequente 
perda de vínculo com o CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Capítulo IV – Do Aproveitamento de Estudos 
Art. 99. Aproveitamento de estudos é o processo de aceitação, pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, dos estudos realizados por estudantes que cursaram 
disciplinas de curso superior em outra instituição de ensino ou em outro curso 
de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 
Art. 100. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se 
fizerem necessárias, aproveitados os estudos realizados com aprovação na 
instituição de origem. 
§1º. O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo 
Colegiado de Curso, ouvido o professor da disciplina e observadas as seguintes 
e demais normas da legislação pertinente: 
I – as disciplinas de qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento 
em instituição autorizada, serão automaticamente reconhecidas, sendo 
atribuído ao aluno os créditos, as notas, os conceitos e a carga horária obtidos 
no estabelecimento de procedência, desde que atendam às determinações 
legais referentes à frequência e compatibilidade de conteúdos; 
II – o reconhecimento a que se refere o inciso I deste artigo implica a dispensa 
de qualquer adaptação e de suplementação de carga horária; 
III – a verificação, para efeito do disposto no inciso II, esgotar-se-á com a 
constatação de que o aluno foi regularmente aprovado nas disciplinas 
cursadas; 
IV – observando o disposto nos incisos anteriores será exigido do aluno 
transferido, para integralização do currículo, o cumprimento regular das 
demais disciplinas e da carga horária total do curso; 
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V – o cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, será exigido 
para efeito de integralização curricular, considerando o total de horas 
obrigatórias à expedição do diploma do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 
§2º. Nas disciplinas não cursadas integralmente, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
poderá exigir adaptação, observados os seguintes princípios gerais:  
I – os aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de 
programas, cargas horárias e ordenação das disciplinas, não devem superpor-
se à consideração mais ampla da integração dos conhecimentos e habilidades 
inerentes ao curso, no contexto da formação cultural e profissional do aluno; 
II – adaptação processar-se-á mediante o cumprimento do plano especial do 
estudo que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de 
aprendizagem do aluno; 
III – a adaptação refere-se a estudos feitos em nível de graduação, dela 
excluindo-se o processo seletivo e quaisquer atividades desenvolvidas pelo 
aluno para ingresso no curso; 
IV – não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que 
lhes assegure a transferência em qualquer época e independentemente da 
existência da vaga, salvo quanto às disciplinas com aproveitamento na forma 
dos incisos I e II, do §1º deste artigo; 
V – quando a transferência se processar durante o período letivo, de acordo 
com as datas determinadas no calendário acadêmico, serão aproveitados 
créditos, notas, conceitos e frequência obtidos pelo aluno na instituição de 
origem até a data em que se tenha desligado. 
Art. 101. Aplicam-se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes de 
outros cursos de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO ou de instituições 
congêneres as normas referentes à transferência, à exceção do disposto no 
artigo 83 e no artigo 100, §2º, incisos I e IV. 

6.2. Programa de Acolhimento e Permanência do Discente 

Considerando a importância em promover a integração e assimilação da cultura e da vida 
acadêmica aos alunos ingressantes, assim como necessidade de integrar o aluno ingressante no 
ambiente acadêmico apresentando o funcionamento da IES, o CENTRO UNIVERSITÁRIO criou 
o Programa de Acolhimento ao Ingressante com a finalidade de acompanhar o acesso e a 
trajetória acadêmica dos estudantes ingressantes, favorecendo sua permanência. 

O Programa de Acolhimento ao Ingressante tem como objetivos desenvolver ações que 
propiciem um diálogo intercultural na comunidade acadêmica; oferecer acolhimento, 
informações, socialização, solidariedade e conscientização aos alunos ingressantes; integrar o 
aluno ingressante no ambiente acadêmico, promovendo o contato com professores e alunos 
veteranos e com as informações sobre o funcionamento do CENTRO UNIVERSITÁRIO e dos 
cursos, dos projetos de iniciação científica e dos programas de formação continuada. 
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6.3. Programa de Nivelamento 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO oferece aos seus alunos atividades de nivelamento em Língua Portuguesa, 
matemática e informática.  

É inegável o fato de os alunos ingressarem em uma instituição de ensino superior com 
carências intelectuais, que eventualmente o impedem de acompanhar, com desempenho 
satisfatório. Estudos sobre esse aspecto evidenciam que o maior problema encontra-se na 
dificuldade de leitura e compreensão de textos manifestados nas diferentes linguagens, além 
de dificuldades no campo do domínio de informática. Diante disso, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
disponibiliza programa de nivelamento, constando, a princípio, de estudos de Língua 
Portuguesa, especificamente, referentes à leitura textual. 

O objetivo das atividades de nivelamento é revisar, complementar e sedimentar conceitos 
essenciais para que o aluno acompanhe os componentes curriculares ministrados nos cursos 
de graduação. São oferecidos a todos os alunos do primeiro semestre dos cursos, logo nas 
primeiras semanas de aula, de acordo com as necessidades identificadas.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO oferece ainda suporte para o desenvolvimento de cursos de 
nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso. Dessa forma, outros conteúdos 
podem ser apresentados para nivelamento dos alunos de acordo com as necessidades 
detectadas pelas Coordenadorias de Curso, segundo indicação dos professores.  

6.4. Programa de Apoio Psicopedagógico 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO conta com um serviço de apoio psicopedagógico, realizado 
pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico, para atender, mediar e solucionar situações que possam 
surgir no decorrer da vida acadêmica do corpo discente.  

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico objetiva mediar as situações relacionadas às 
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, relacionamentos interpessoais e 
ajustamentos emocionais, implantar medidas de correção das dificuldades encontradas, 
mediante a averiguação, intervenção e acompanhamento dos problemas identificados. 

O atendimento envolve aspectos voltados para o processo ensino-aprendizagem, 
acolhimento acadêmico, apoio a ações extra-sala de aula e as dificuldades pessoais e de 
relacionamento, convivência, família, entre outros. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é responsável pelo atendimento no âmbito 
psicológico (desajustes emocionais), pedagógico (dificuldades de aprendizagem, metodologias, 
atividades) e social (apoio no desenvolvimento de programas de ordem ambiental, social, 
envolvendo alunos, docentes, tutores e funcionários). 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico oferece acompanhamento psicopedagógico ao corpo 
discente e subsídios para melhoria do desempenho de alunos que apresentam dificuldades, 
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além de contribuir para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, 
recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a 
orientação e os serviços de aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos 
ingressantes.  

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é coordenado por um profissional com formação na 
área de Psicopedagogia. O atendimento é caracterizado por orientações individuais a alunos 
encaminhados pelos professores, Coordenadores de Curso ou para aqueles que procuram o 
serviço espontaneamente. 

6.5. Programa de Monitoria 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO possui um programa de monitoria, nele admitindo alunos 
regulares, selecionados pelos Coordenadores de Curso e nomeados pelo Pró-Reitor Acadêmico, 
dentre os alunos que tenham demonstrado rendimento satisfatório na disciplina ou na área de 
monitoria, bem como aptidão para as atividades auxiliares de ensino e iniciação científica, de 
acordo com critérios estabelecidos. 

A monitoria não implica vínculo empregatício e é exercida sob orientação de um 
professor, vedada a utilização do monitor para ministrar aulas teóricas ou práticas 
correspondentes a carga horária regular de disciplina. A monitoria pode acontecer em 02 
(duas) categorias: monitoria voluntária e monitoria revertida em bolsa de estudo de acordo 
com o regulamento Institucional do programa de Monitoria. 

6.6. Programa de Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pela Coordenadoria de Curso, pelo 
Núcleo Docente Estruturante e pelos professores com jornada semanal específica para 
atendimento ao aluno. Essa orientação é feita de forma personalizada e individualmente, 
mediante a prática de “portas abertas” onde cada estudante pode, sem prévia marcação, 
apresentar suas dúvidas. 

6.7. Programa de Estágio Não Obrigatório Remunerado (Intermediação e 
Acompanhamento) 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO constituiu um setor responsável pela intermediação e 
acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO organiza a documentação e operacionaliza estágios não 
obrigatórios nos cursos que oferece. Também apoia o Coordenador de Curso na divulgação de 
oportunidades de estágio não obrigatório remunerado, e promove contato permanente com 
ambientes profissionais (campos de estágio) e os agentes de integração para captação de vagas, 
atuando na integração entre ensino e mundo do trabalho.  
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6.8. Ações Exitosas e Inovadoras de Apoio ao Discente  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO desenvolve uma política de apoio aos alunos carentes, com a 
finalidade de assegurar a permanência e o bom rendimento de alunos com potencial acadêmico, 
mas que apresentam hipossuficiência socioeconômica. 

Nesse sentido, o CENTRO UNIVERSITÁRIO está cadastrado no Programa de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, permitindo que os seus alunos possam 
ser beneficiados com o financiamento concedido. 

O Programa de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES é um programa do 
Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no ensino superior de estudantes que 
não têm condições de arcar integralmente com os custos de sua formação. Os alunos devem 
estar regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no programa e com 
avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. O FIES é 
operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO aderiu ao ProUni – Programa Universidade para Todos, que 
tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 
graduação, em instituições privadas de educação superior. 

Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular 
na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar 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 
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e 
mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos. 

O ProUni possui também ações conjuntas de incentivo à permanência dos estudantes nas 
instituições, como a Bolsa Permanência, os convênios de estágio MEC/CAIXA e 
MEC/FEBRABAN. 

Além disso, o CENTRO UNIVERSITÁRIO oferece: 

 Bolsas de Estudo: Trata-se de um programa voltado a alunos que apresentam situações 
socioeconômicas incompatíveis aos custos institucionais das escolas privadas. As ações desse 
programa dizem respeito a concessões de bolsas de estudo, bolsa de trabalho, bolsa convênio, 
parcerias com empresas, polícia militar, polícia municipal e polícia ambiental, dentre outras. 

 Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior: Trata-se de um programa voltado 
a alunos que apresentam situações socioeconômicas incompatíveis aos custos institucionais 
das escolas privadas.  
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6.9. Organização Estudantil 

São reconhecidos como órgãos representativos do corpo discente do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO o Diretório e os Centros Acadêmicos com estatutos ou regimentos próprios. 

O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Central dos Estudantes, 
regido por estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente. 

Os Centros Acadêmicos podem ser organizados por curso.  

6.10. Acompanhamento dos Egressos 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO mantém um Programa de Acompanhamento dos Egressos, 
com o objetivo de manter uma linha permanente de estudos e análises sobre os egressos, a 
partir das informações coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação 
do profissional às necessidades do mercado de trabalho. 

O Programa de Acompanhamento dos Egressos dispõe de uma base de dados, com 
informações atualizadas dos egressos; mecanismos para a promoção de um relacionamento 
contínuo entre o CENTRO UNIVERSITÁRIO e seus egressos; e mecanismos para avaliar a 
adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho. 

A partir das informações constantes na base de dados é possível estabelecer um canal de 
comunicação com os egressos, por meio do qual os ex-alunos recebem periodicamente 
informes sobre eventos, cursos, atividades e oportunidades oferecidas pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. Outro serviço prestado, por meio desse canal, é a divulgação de concursos e 
ofertas de emprego na área de atuação dos egressos. 

No tocante à avaliação da adequação da formação do profissional para o mercado de 
trabalho, o Programa de Acompanhamento dos Egressos dispõe de mecanismos para conhecer 
a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular quanto ética, para saber o 
índice de ocupação entre eles, para estabelecer relação entre a ocupação e a formação 
profissional recebida. São aplicados questionários para obter avaliações sobre o curso realizado 
(pontos positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades encontradas na 
profissão, interesse em realizar outros cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, é 
coletada a opinião dos empregadores dos egressos, sendo esta utilizada para revisar o plano e 
os programas.  

O retorno dos egressos e de seus empregadores sobre a formação recebida é fundamental 
para o aprimoramento da Instituição. Os dados obtidos são analisados pelos Colegiados de 
Curso, que devem revisar o plano e programas do curso de forma a obter uma melhor 
adequação do Projeto Pedagógico do Curso às expectativas do mercado de trabalho. Em 
seguida, os dados e as considerações dos Colegiados de Curso são encaminhados à Comissão 
Própria de Avaliação e ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a quem compete adotar as 
medidas necessárias para correção de eventuais distorções identificadas.  
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No que se refere às atividades de atualização e formação continuada para os egressos, o 
CENTRO UNIVERSITÁRIO oferece cursos de pós-graduação lato sensu, visando à educação 
continuada para os egressos de seus cursos de graduação.  

Além dos cursos de pós-graduação lato sensu, o CENTRO UNIVERSITÁRIO promove 
diversas ações no sentido de promover a atualização e aperfeiçoamento de seus egressos. Nesse 
sentido, são realizados seminários e outros eventos congêneres de interesse dos egressos. Além 
disso, são realizados cursos de curta duração, todos elaborados de acordo com os interesses 
profissionais dos egressos. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO possibilita também ao egresso acesso aos Laboratórios de 
Informática; acesso à Biblioteca; utilização do auditório para reuniões e/ou eventos; bolsas de 
estudo para outros cursos.  

7. INFRAESTRUTURA 

7.1. Infraestrutura Geral  

As instalações prediais apresentam-se em bom estado de conservação. Além disso, o 
espaço físico é adequado ao número de usuários e para cada tipo de atividade. Todas as 
instalações são adequadas para o pleno desenvolvimento das atividades institucionais.   

7.1.1. Instalações Administrativas  

As instalações administrativas são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, 
iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de 
salubridade, visando garantir o pleno desenvolvimento das atividades administrativas. O 
CENTRO UNIVERSITÁRIO possui instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e 
necessidade administrativa.  

7.1.2. Salas de Aula  

As salas de aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, 
ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de 
salubridade.   

O CENTRO UNIVERSITÁRIO conta com 42 salas de aula, amplas, bem ventiladas e 
iluminadas. As salas de aula do curso são excelentes considerando os aspectos: quantidades e 
número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em função das 
vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 
conservação e comodidade. Da mesma forma, as salas de aulas dos polos de apoio presencial 
atendem de maneira adequada às necessidades dos alunos. 
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7.1.3. Auditório  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de auditório, com mobiliário adequado e apresenta 
isolamento acústico, iluminação e ventilação em condições adequadas.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO possui 02 (dois) auditórios, o primeiro com capacidade para 
500 pessoas é intitulado de Nobrão, já o segundo com capacidade menor, 250 pessoas, é 
intitulado Nobrinho. Ambos são utilizados para eventos da Instituição bem como são 
disponibilizados à comunidade para encontros, apresentações teatrais, musicais e de dança. 
Alguns polos também dispõem de auditório disponibilizados tanto aos alunos quanto à 
comunidade onde estão inseridos. 
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7.1.4. Sala de Professores  

A sala de professores mede 120,00 m², é ampla e climatizada. É mobiliada com mesas, 
cadeiras, sofás e possui microcomputadores conectados à banda larga. Atende, de maneira 
excelente, os aspectos: dimensão, equipamentos, conservação, gabinete individual para 
coordenador, número de funcionários e atendimento aos alunos e aos professores.  

 

 

7.1.5. Gabinetes de Trabalho para docentes em Tempo Integral  

Os gabinetes de trabalho para os docentes em regime de Tempo Integral localizam-se em 
uma ampla e arejada sala, dividida em espaços individuais, sendo que cada um encontra-se 
mobiliado com mesa, cadeira e computador conectado à Internet. Há uma impressora para uso 
compartilhado. Os gabinetes atendem de maneira excelente os aspectos: disponibilidade de 
equipamentos de informática em função do número de docentes, dimensão, limpeza, 
iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, atendendo a todas 
as condições de salubridade e acessibilidade. Além desses gabinetes, há salas de uso exclusivo 
de docentes em TI, que exercem, também, função de gestão na IES. 

7.1.6. Salas das Coordenadorias de Curso  

As salas das Coordenadorias de Curso são bem dimensionadas, iluminação, ventilação, 
mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade.  

As instalações para as Coordenadorias de Curso foram projetadas de forma a atender as 
necessidades dos cursos que são oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO.   

7.1.7. Espaços para Atendimento aos Discentes  

Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades institucionais, 
considerando a sua adequação às atividades, a acessibilidade, e a possibilidade de 
implementação de variadas formas de atendimento.  

O atendimento aos alunos ocorre num espaço dividido entre a área acadêmica e 
administrativa. Quanto a primeira, acadêmica, é composta da Secretaria Geral, com uma área 
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total de 110,00 m2, setor de bolsas institucionais e governamentais, com uma área de 10,00 m2, 
departamento financeiro, 60,00 m2. Há também uma área acadêmica destinada ao atendimento 
discente de cursos a distância, com uma área total de 150,00 m2.  

O atendimento ao discente ocorre de forma presencial e atendimento telefônico, com 
destaque para o 0800 772 8030, atendimento tradicional. Quanto ao virtual destaca-se o 
atendimento via e-mail, solicitação no portal e chat.  

Os polos do CENTRO UNIVERSITÁRIO possuem infraestrutura física e tecnológica 
adequadas ao funcionamento dos cursos. São acessíveis, amplos, arejados, adequados aos 
projetos pedagógicos dos cursos e viabilizam a realização das atividades presenciais dos cursos 
a distância.  

7.1.8. Espaços de Convivência e de Alimentação  

Há áreas de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades de 
recreação e culturais.  Nas instalações físicas há área de alimentação e serviços.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO possui 02 (duas) áreas de convivência, que possibilitam aos 
alunos a interação social. A primeira integra os blocos A e C com espaço verde e área de 
descanso arejada e ampla. Já a área de alimentação, com mesas e cadeiras, ocupa uma área de 
37,00 m2, tendo a cantina uma área de 12,00 m2, neste espaço os alunos dispõem de mesa e 
cadeiras para que possam realizar o break de forma acolhedora. 

Além desses locais, o aluno conta com um espaço para a prática esportiva, a quadra 
poliesportiva, com uma área de 240,00 m2, destinada também a campeonatos entre os alunos. 

Quanto aos pólos, estes possuem área de convivência que atendem de maneira satisfatória 
aos discentes. 

7.1.9. Instalações Sanitárias  

As instalações sanitárias são de fácil acesso e compatíveis com o número dos usuários 
projetado. Estão adaptadas aos portadores de necessidades especiais.   

O CENTRO UNIVERSITÁRIO conta com instituições sanitárias na quantidade suficiente 
para o atendimento de seus alunos, mantendo-os higienizados e aptos ao uso. Já os sanitários 
adaptados seguem a legislação vigente, estando em conformidade com a mesma. 

O UNAR busca respeitar e atender a questões de diversidade e inclusão social, assim 
instalou o banheiro familiar em suas dependências. 

7.2. Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de laboratórios, ambientes e cenários para as práticas 
didáticas requeridas pelos cursos oferecidos.  
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Os laboratórios didáticos especializados estão implantados em quantidade suficiente para 
atender os cursos presenciais e a distância (quando previsto nos planos de aula), laborando 
dentro das respectivas normas utilização e segurança. Desta forma, atendem, de maneira 
excelente aos aspectos: quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e alunos 
vagas autorizadas. Ressalte-se que todos os laboratórios são acessíveis aos portadores de 
necessidades especiais e estão equipados com equipamentos de biossegurança como: os EPI 
(equipamentos de proteção individual): luva, jaleco, máscaras, óculos de proteção e capacete, 
além dos EPC (equipamentos de proteção coletiva): extintores de incêndio e placas de 
sinalização de emergência.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO possui, entre outros: Laboratório de Informática, de Línguas, 
Brinquedoteca, Laboratórios Multidisciplinares, Núcleo de Prática Jurídica, Estufa, Laboratório 
de Física e Química. A descrição detalhada dos laboratórios consta nos PPC’s dos cursos. 

7.3. Laboratórios de Informática  

Os Laboratórios de Informática são amplos, arejados e atendem aos alunos do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO de maneira excelente. 

Há 02 (dois) Laboratórios de Informática disponíveis para os alunos, perfazendo um total 
de 60 máquinas, conectadas à internet banda larga, dotados de softwares: Autocad e DEVC++, 
Scilab e pacote Office.  

Constam do Regulamento dos Laboratórios, com informações como: horário de 
funcionamento, plano de manutenção e regras de conduta. Ressalte-se, ainda, que os 
laboratórios são acessíveis aos portadores de necessidades especiais. 

Laboratório I: Lousa Digital 
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Laboratório II: 24 máquinas 

 

Laboratórios: PCD e softwares adaptativos 
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7.4. Biblioteca 

7.4.1. Infraestrutura 

A Biblioteca está localizada no prédio central, ocupa um espaço físico de 437,00 m2, com 
capacidade para atender 130 alunos simultaneamente, dentro dos quais foram delimitados os 
seguintes locais para sua utilização:  

• Acervo; 

• Processamento técnico; 

• Salas de estudos em grupo; 

• Salão de leitura; 

• Cabines de estudos individuais; 

• Seção de periódicos; 

• Sala de periódicos; 

• Atendimento; 

• Laboratório de informática PNE; 

• Espaço de informática. 

Além da biblioteca física, o CENTRO UNIVERSITÁRIO possui biblioteca virtual para 
utilização de sua comunidade acadêmica.  

O acervo virtual possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários. Está 
registrado em nome da IES. O acervo possui assinaturas de acesso virtual de periódicos 
especializados que suplementam o conteúdo administrado nos componentes curriculares.  

Para os títulos virtuais há garantia de acesso físico no CENTRO UNIVERSITÁRIO, com 
instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, 
bem como de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e 
aprendizagem. 

O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de assinaturas de acesso mais 
demandadas, sendo adotado plano de contingência para a garantia do acesso e do serviço. 

7.4.2. Plano de Atualização do Acervo 

A Biblioteca apresenta-se como elemento fundamental nas atividades de ensino, iniciação 
científica e extensão seja com relação à busca de informação atualizada, seja com vistas à 
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manutenção de textos acadêmicos tradicionais dos chamados autores clássicos de cada área de 
ensino. 

A política da Instituição promover a renovação permanente do acervo, através de compra, 
doação ou permuta, garantindo a qualidade do acervo em permanente atualização e 
propiciando ao usuário a oportunidade de incorporar valores, tanto de formação técnico-
educacional como também cultural e de responsabilidade social.  

Constituem objetivos da política de aquisição, e atualização do acervo: 

• Fixar os recursos orçamentários destinados à renovação e expansão do acervo; 

• Levantamento pelas coordenações dos títulos necessários à implementação dos novos 
cursos e atualizações de títulos para os cursos já existentes; 

• Atualização dos sistemas de informações; 

• Planejar juntamente com a Coordenadorias de Curso, normas e procedimentos para a 
aquisição, desativação e incorporação de material bibliográfico quando necessário.  

• Divulgar informações quanto às novas publicações e edições; 

• Divulgar os recursos disponíveis para a utilização do acervo;   

• Planejar a expansão física na Biblioteca, visando o crescimento; 

• Crescimento do acervo e adequando para leitores com necessidades especiais; 

• Fornecer subsídios para a melhoria da infraestrutura física da Biblioteca. 

A Instituição em seu planejamento econômico-financeiro contempla os recursos 
necessários à ampliação do acervo bibliográfico, aumento e capacitação dos recursos humanos, 
informatização e às ampliações das instalações físicas da Biblioteca.  

O acervo da Biblioteca é constituído de livros, monografia, periódicos, fitas de vídeo, 
mapas e CD-ROM, DVDs em quantidade e qualidade desejáveis, atendendo apropriadamente as 
funções de ensino, iniciação científica e extensão de cursos de graduação e pós-graduação, 
estando em total consonância com as matrizes curriculares dos cursos em funcionamento. 

A atualização visa à renovação permanente do acervo, adotando as seguintes 
estratégias: 

• Levantamento pelos NDEs de Cursos e validação pelos respectivos colegiados, dos títulos 
necessários à implementação dos novos cursos e atualizações de títulos para os cursos já 
existentes; 
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• Levantamento bibliográfico por indicação pelos NDEs de cursos e validação pelos 
respectivos Colegiados de Curso, conforme as bibliografias recomendadas em sala de aula e 
referidas nas ementas, programas e planos de ensino; 

• Por solicitação de dirigentes e alunos; 

• Em razão de novas edições; 

• Através de consultas periódicas a biblioteca básica indicada;  

• Publicações destinadas a subsidiar projetos de iniciação científica e extensão; 

• Atualização e aquisição de multimídia para atendimento dos cursos.  

A atualização, reposição e expansão do acervo serão efetivadas em conformidade com 
os recursos orçamentários da Instituição de acordo com o PDI atual. 

A aquisição do material bibliográfico, através de compra, é feita visando às estratégias 
de atualização do acervo, como também, outro material necessário solicitado pelos professores 
e comunidade acadêmica durante o ano letivo, otimizando a utilização dos recursos financeiros. 

A Biblioteca anualmente fará avaliação da utilização dos periódicos correntes, para 
tomada de decisões para a renovação dos mesmos. 

 A aquisição, por compra, de novos títulos de obras e de periódicos só será efetuada, após 
aprovação do Coordenador de Curso. 

A Biblioteca é responsável por acompanhar todo o processo de aquisição, desde a 
cotação até o recebimento e conferência das publicações.  

As aquisições, por doação, de livros, periódicos e outros materiais de interesse da 
biblioteca deverão ser recebidas e avaliadas quanto da sua importância para a incorporação no 
acervo. 

O desenvolvimento e a manutenção do acervo serão de responsabilidade da Biblioteca, 
com acompanhamento da Pró-Reitoria Acadêmica. 

Cabe a Biblioteca, de acordo com os recursos orçamentários, adquirir diferentes tipos de 
materiais, os quais deverão atender as seguintes finalidades: 

• Suprir os programas de ensino dos cursos de graduação da Instituição; 

• Dar apoio aos projetos institucionais quando necessário; 

• Fornecer obras de informação geral; 
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• Coletar e recuperar materiais importantes que relatem a história e o desenvolvimento da 
Instituição;  

• Selecionar material bibliográfico incorporado ao acervo da Instituição. 

O descarte no acervo, se necessário for, será avaliado pelo NDE e Colegiado de Curso, 
considerando o material por estar: obsoleto, inadequado, duplicado em excesso, em desuso, 
coleções periódicas não correntes, e periódicas de divulgação e interesse temporário.  

A avaliação é feita anualmente, juntamente com a equipe de coordenadores e 
bibliotecário, a fim de suprir as exigências dos cursos e valorizar as pesquisas dos alunos.    

Manter o acervo atualizado faz parte do esforço constante da Biblioteca na sua existência, 
assim como também os recursos de infraestrutura: equipamentos de apoio, suporte físico e 
recursos tecnológicos, como forma da Biblioteca cumprir a sua missão institucional 
adequadamente.  

7.5. Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA 

A infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA atende às necessidades 
institucionais, considerando o espaço de trabalho para seus membros, as condições físicas e 
de tecnologia da informação para a futura coleta e análise de dados, os recursos tecnológicos 
para implantação da metodologia escolhida para o processo de autoavaliação e recursos ou 
processos inovadores. 

A Comissão Própria de Avaliação busca articular os resultados das diferentes 
modalidades de avaliação, desde a autoavaliação, avaliação externa, avaliação de cursos de 
graduação, avaliação de desempenho do estudante e avaliação da pós-graduação. Tais 
resultados agregados à avaliação institucional, são considerados no processos e formatos 
institucionais, os quais propiciam uma melhor gestão das diretrizes da instituição quanto a 
seus cursos, discentes, docentes e qualidade de ensino. 

A Comissão Própria de Avaliação possui espaço de 08,00 m2, destinado a seus trabalhos 
em reunião. A sala é composta por mesa de reunião, microcomputador com acesso à internet 
e wi-fi.   

7.6. Estruturas dos Polos EAD 

Os polos de apoio presencial do CENTRO UNIVERSITÁRIO possuem área adequada ao 
bom funcionamento de todas as atividades do mesmo. A divisão e disponibilização das áreas 
é composta de: instalações administrativas contendo uma recepção e secretaria; salas de aula 
com tv ou datashow; sala de coordenação; sala de tutoria; instalações sanitárias com unidades 
para pessoas com necessidades especiais; laboratório de informática equipado com 
microcomputadores que tenham acesso à internet; biblioteca e sala de estudos em e 
individual; laboratórios didáticos (específico); auditório/sala de conferência (opcional). 



 
Recredenciamento Portaria MEC 1.450 de 14/11/2017 
Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 131 de 243 

Todos os ambientes que venham a ser utilizados nos polos de apoio presencial permitem 
acesso as pessoas portadoras de necessidades especiais (salas, corredores, banheiros, rampas, 
elevador, etc.) de acordo com a legislação vigente. 

7.7. Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da Manutenção 
Patrimonial 

A manutenção e conservação das instalações físicas, dependendo de sua amplitude, serão 
executadas por funcionários do CENTRO UNIVERSITÁRIO ou por meio de contratos firmados 
com empresas especializadas. 

As políticas de manutenção e conservação definidas consistem em: 

 Manter instalações limpas, higienizadas e adequadas ao uso da comunidade acadêmica; 

 Preceder a reparos imediatos, sempre que necessários, mantendo as condições dos espaços 
e instalações próprias para o uso; 

 Executar procedimentos de revisão periódica nas áreas elétrica, hidráulica e de construção 
da Instituição. 

São componentes da edificação a serem inspecionados periodicamente: 

1. Arquitetura e Elementos de Urbanismo 

1) Arquitetura 

a) Alvenarias 
b) Pinturas 

c) Revestimento de Pisos 
d) Coberturas 

e) Impermeabilizações 
2) Interiores e Comunicação Visual  

3) Paisagismo 
a) Adubação 

b) Podas 
c) Tratos Fitossanitários 

4) Pavimentação 

a) Pavimento de Concreto 
b) Pavimentos em Blocos de Concreto 

c) Pavimentos em Paralelepípedos 
d) Pavimentos Asfálticos 

2. Fundações e Estruturas 

1) Estruturas Metálicas 

a) Pontos de Corrosão 
b) Parafusos Frouxos 

c) Deslocamentos Excessivos 
d) Trincas em Soldas e Chapas de Base 

e) Falhas na Pintura 

2) Estruturas de Concreto 
a) Fissuras 

b) Pontos de Corrosão nas Armaduras 
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c) Deslocamentos Excessivos 

3) Estruturas de Madeira 

a) Ataques de Fungos de Apodrecimento 
b) Ataques de Organismos Xilófagos 

c) Dispositivos de Ligação 
d) Contraventamentos 

e) Deslocamentos Excessivos 
f) Fissuras e Fendas 
g) Falhas na Pintura 

4) Fundações  
3. Instalações Hidráulicas e Sanitárias 

1) Água Fria 

a) Reservatórios 
b) Bombas Hidráulicas 

c) Válvulas e Caixas de Descarga 
c) Registros, Torneiras e Metais Sanitários 
d) Tubulações (tubos, conexões, fixações e 

acessórios) 
e) Ralos e Aparelhos Sanitários 

f) Válvulas Reguladoras de Pressão 
g) Tanques Hidropneumáticos e Acessórios 

2) Água Quente 

a) Bombas Hidráulicas 
b) Registros, Torneiras e Metais Sanitários 
c) Tubulações (tubos, conexões, fixações e 

acessórios) 
d) Aquecedores e Acessórios 

e) Válvulas Reguladoras de Pressão 
f) Tanques Hidropneumáticos e acessórios 

3) Esgotos Sanitários 

a) Poço de Recalque 
b) Tubulações (tubos, conexões, fixações e 

acessórios) 
c) Ralos e Aparelhos Sanitários 

d) Fossas Sépticas 
e) Caixas Coletoras e Caixas de Gordura 

4) Águas Pluviais 

a) Poço de Recalque 
b) Tubulações (tubos, conexões, fixações e 

acessórios) 
c) Ralos 

d) Calhas 
e) Caixas de Inspeção e de areia 

5) Disposição de Resíduos Sólidos 
a) Tubulações (tubos, conexões, fixações e 

acessórios 
b) Incineradores 

4. Instalações Elétricas e Eletrônicas 
1) Instalações Elétricas a) Subestações 
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b) Isoladores e Para-raios 
c) Fios e Cabos 

d) Sistema de Distribuição 
e) Motores Elétricos 

f) Grupo de Emergência 
g) Quadros Gerais de Força e Luz 

h) Redes de Aterramento 

2) Instalações Eletrônicas 

a) Redes Telefônicas 
b) Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio 

c) Sistema de Sonorização 
d) Sistema de Relógios Sincronizados 

e) Sistema de Antenas Coletivas de TV e FM e TV a 
Cabo 

f) Sistema de Circuito Fechado de Televisão 
g) Sistema de Supervisão, Comando e Controle 

h) Sistema de Cabeamento Estruturado 
5. Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio 

1) Extintores de Incêndio  
2) Hidrantes e “Sprinklers”  

3) Bombas Hidráulicas  
4) Válvula de Governo e Alarme  

5) Equipamentos de Medição  
6. Instalações Mecânicas e de Utilidades 

1) Elevador 

a) Inspeção e reparo ou substituição dos 
dispositivos de segurança e de emergência 

b) Inspeção e reparos da máquina e mecanismo de 
controle dos seguintes elementos 

c) Inspeção dos cabos de segurança e do regulador 
d) Inspeção dos cabos de comando 

e) Inspeção da armação do carro 
f) Inspeção das portas 

g) Inspeção dos indicadores 
h) Inspeções dos botões e botoeiras 

i) Inspeção da iluminação 
j) Inspeção de contrapesos 

k) Inspeção do painel de comando 
g) Quadros de Força e Comando 

Além disso, no processo de avaliação periódica dos espaços destinados ao seu 
funcionamento, o CENTRO UNIVERSITÁRIO poderá contar com a participação de consultores 
externos especializados para analisar suas condições e sugerir medidas de ampliação, 
reformulação e/ou atualização dos espaços, considerando os aspectos já citados.  
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Periodicamente o CENTRO UNIVERSITÁRIO providenciará uma Inspeção Predial e 
Parecer Técnico, vistoria onde serão determinadas as condições técnicas, funcionais e de 
conservação de uma edificação, visando orientar e/ ou avaliar as manutenções preventivas e 
corretivas. 

Por meio do processo de autoavaliação institucional a Instituição realizará, também, 
avaliação periódica dos espaços destinados ao seu funcionamento.  

O objetivo é garantir a constante adequação, em termos quantitativos e qualitativos 
(adequação, pertinência, atendimento às demandas, serviços prestados e qualidade) dos 
diversos espaços destinados ao funcionamento do CENTRO UNIVERSITÁRIO.  

Para tanto, o CENTRO UNIVERSITÁRIO, por meio da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
aplicará, semestralmente, questionários dirigidos a comunidade acadêmica (docentes, 
técnicos-administrativos e discentes), que visam avaliar a infraestrutura institucional.  

A avaliação consistirá, basicamente, em uma análise que considera os seguintes aspectos:  

a) avaliar o quantitativo de espaços X o número de usuários; 

b) avaliar as dimensões dos espaços considerando o seu uso, serviços oferecidos e o número de 
usuários; 

c) avaliar os espaços em termos de climatização, iluminação, acústica; 

d) avaliar os espaços em termos de mobiliário e equipamentos disponíveis; 

 e) avaliar os espaços em termos de limpeza. 

Serão utilizados, ainda, quando for o caso, as respostas estudantis ao questionário do 
Enade, particularmente as respostas aos seguintes itens do Questionário Socioeconômico: 

 Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação (TICs) como estratégia 
de ensino (projetor multimídia, laboratório de informática)? 

 A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e 
acadêmico? 

 As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas? 

 Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a 
quantidade de estudantes? 

 Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso? 

 A instituição dispôs de cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as 
necessidades dos seus usuários? 
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A partir dos resultados obtidos, o CENTRO UNIVERSITÁRIO implantará estratégias ou 
ações que visem adequar, em termos quantitativos e qualitativos, os diversos espaços 
destinados ao seu funcionamento. 

7.8. Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a Portadores 
de Necessidades Especiais 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO apresenta condições adequadas de acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme o disposto na CF/88, artigos 205, 
206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, 
nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e na Portaria nº 3.284/2003. 

Para os alunos portadores de deficiência física, o CENTRO UNIVERSITÁRIO apresenta as 
seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso 
coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; 
rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;·portas e banheiros 
adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;·barras de apoio 
nas paredes dos banheiros;·lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 
usuários de cadeira de rodas. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, o CENTRO UNIVERSITÁRIO, desde 
o acesso até a conclusão do curso, proporcionará sala de apoio contendo: máquina de 
datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz; 
gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de 
ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 
subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a microcomputador; acervo bibliográfico 
dos conteúdos básicos em Braille. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO providenciou, também, a sinalização dos espaços com piso 
tátil, de acordo com o estabelecido na Norma Técnica da ABNT 9050. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, o CENTRO UNIVERSITÁRIO, 
desde o acesso até a conclusão do curso, proporcionará intérpretes de língua de sinais, 
especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação 
expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 
flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado 
da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário 
pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado); materiais de 
informações aos professores para que se esclareça a especificidade linguística dos surdos. 

Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou com 
deficiência auditiva, o CENTRO UNIVERSITÁRIO: 

 Proverá a contratação de: a) professor de LIBRAS ou instrutor de LIBRAS; b) tradutor e 
intérprete de LIBRAS - Língua Portuguesa; c) professor para o ensino de Língua Portuguesa 
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como segunda língua para pessoas surdas; e d) professor regente de classe com conhecimento 
acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos; 

 Garantirá o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos nas 
salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao de matrícula do aluno; 

 Apoiará, na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de LIBRAS entre professores, 
alunos, funcionários, direção e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos; 

 Desenvolverá e adotará mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos 
expressos em LIBRAS, desde que devidamente registrados em vídeo ou em outros meios 
eletrônicos e tecnológicos; 

 Disponibilizará equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e 
comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com 
deficiência auditiva. 

Conforme disposto no artigo 21 do Decreto nº 5.626/2005, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
incluiu em seu quadro o tradutor e intérprete de LIBRAS – Língua Portuguesa, para viabilizar o 
acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos. Esse profissional atua:  

a) nos processos seletivos para os cursos no CENTRO UNIVERSITÁRIO;  

b) nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos 
curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas;  

c) no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim do CENTRO UNIVERSITÁRIO.  

Além disso, como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência 
auditiva e buscando assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso à 
comunicação, à informação e à educação, em conformidade com o artigo 23 do Decreto nº 
5.626/2005, o CENTRO UNIVERSITÁRIO proporciona aos alunos surdos os serviços de tradutor 
e intérprete de LIBRAS - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, 
bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e 
à educação. Para os professores é proporcionado acesso à literatura e informações sobre a 
especificidade linguística do aluno surdo. 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS foi 
inserida como componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores para 
o exercício do magistério. Nos demais cursos superiores, é oferecida como componente 
curricular optativo.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005, garante às 
pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 
atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos. 
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O CENTRO UNIVERSITÁRIO coloca à disposição de professores, alunos, funcionários 
portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitem o acesso 
às atividades acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  

7.9. Infraestrutura Tecnológica 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de base tecnológica, com recursos tecnológicos 
disponíveis e considera a capacidade e a estabilidade da energia elétrica, a rede lógica, o acordo 
do nível de serviço, a segurança da informação e o plano de contingência, com condições de 
funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

A infraestrutura tecnológica do CENTRO UNIVERSITÁRIO é composta por 02 (dois) 
Laboratórios de Informática, além de equipamentos de informática disponíveis no Laboratório 
de Arquitetura e na Biblioteca, projetores para uso dos professores, impressoras e um estúdio 
de gravação. 

Os servidores físicos são localizados dentro da Instituição (servidores de rede, firewall, 
catracas e dados), porém o suporte é feito por outra empresa terceira e o backup é feito 
semanalmente por eles.  

Afim de garantir a estabilidade dos equipamentos são empregados 05 (cinco) nobreaks, 
além de geradores.  

Os e-mails são controlados pelo UOL Host, e o banco de dados é externo. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO possui 02 (dois) links de internet, um da Miragenet que é o 
link principal, e um da Vivo que é o link de redundância e também o wi-fi para os alunos, que é 
uma rede separada. 

A Instituição é dotada de plano de contingência para sustentação de TI. 

7.10. Infraestrutura de Execução e Suporte 

A infraestrutura de execução e suporte atende às necessidades institucionais, 
considerando a disponibilidade de serviços e meios apropriados para sua oferta, com plano de 
contingência, redundância e expansão.  

A seguir é apresentado o Plano Contingência e Redundância.  

PLANO DE CONTINGÊNCIA E REDUNDÂNCIA DE TI 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO possui sua Estratégia de Contingência, um conjunto de medidas 
capazes de assegurar a continuidade dos sistemas vitais para IES quando um problema 
acontecer. 
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Busca garantir que a Tecnologia da Informação (TI) haja rapidamente, seguindo um passo a 
passo de segurança predeterminado para reduzir os danos causados e recuperar o máximo de 
dados possíveis. 

A sua equipe de TI sempre contará com medidas preventivas, mas, como imprevistos podem 
ocorrer, estará preparada para ter uma resposta imediata e eficaz para as ameaças ao 
desenvolvimento das atividades da educação à distância (EaD). 

O plano de contingência e redundância da IES leva em consideração as vulnerabilidades e os 
possíveis riscos, além dos recursos disponíveis para resolver problemas técnicos, controlar 
ciberataques e outras falhas, contando com os DESCRITIVOS, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, 
PLANO DE CONTINGÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TECNOLOGIA DE TI 
(24/7) e REDUNDÂNCIA que se seguem. 

a) Descritivo de Aparato para Sustentação de Infraestrutura Elétrica Predial 

Para a sustentação dos serviços de TI, o prédio é munido de gerador para estabilização e 
possíveis falhas no fornecimento de energia elétrica provenientes da concessionária. Este 
gerador quando detectado a perda do fornecimento de energia elétrica, entra em 
funcionamento de imediato, prevalecendo assim, a alimentação elétrica em todo o prédio da 
Instituição. 

b) Descritivo de Aparato para Sustentação de Infraestrutura Lógica 

Para a sustentação dos serviços de TI, a infraestrutura logica predial conta com um Data 
Center próprio, cujo backbone de rede é realizado por armários de fiação, cujos ativos de rede 
estão sendo alimentados eletricamente por no breaks. O Data Center possui climatização 
adequada, com redundância em caso de falhas. Para o gerenciamento de temperatura e 
umidade o Data Center possui aparato de sensores, com alerta quando a temperatura atinge 
níveis próximos de inconformidade. 

c) Segurança da Informação 

Para o item segurança da informação, o CENTRO UNIVERSITÁRIO possui um firewall, além de 
um conjunto de regras e diretivas estabelecidas. O Data Center da instituição é dotado de 
controle de acesso biométrico, circuito de CFTV para garantir a integridade do mesmo. 

d) Plano de Contingência de Sustentação de Funcionamento de Tecnologia De TI (24/7) 

A Instituição é dotada de plano de contingência para sustentação de TI, dispondo do seguinte 
aparato tecnológico: 

 Data Center com alimentação elétrica através de gerador próprio; 

 Armário de fiação com nobreaks para breve período de comutação entre a energia da 
concessionária e gerador; 
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 02 (dois) links de internet, um da Miragenet que é o link principal, e um da Vivo que é o 
link de redundância e também o wi-fi para os alunos, que é uma rede separada. 

e) Redundância 

Em sua tradução, o termo “Redundância” significa um “discurso que se baseia na utilização de 
diferentes palavras para expressar um mesmo pensamento ou ideia”. 

Porém, o termo é usado em TI para indicar a duplicação de componentes críticos, aumentando 
a confiabilidade e segurança de um sistema, bem como sua disponibilidade. Os componentes 
que podem receber essa proteção são normalmente relacionados a dados, como os backups. 
Porém, seu uso também pode ser interessante em clusters. 

Os clusters são aglomerados de dispositivos ou computadores conectados. Eles podem ser 
entendidos como um sistema único, por meio de diversos aspectos, uma vez que 
desempenham as mesmas tarefas de forma sequencial ou paralela. 

Dessa forma, com o uso da redundância, são construídos clusters de alta disponibilidade. 
Nesse modelo, quando um nó falha, a tarefa é enviada para outro nó (ou dispositivo), 
mantendo o sistema funcionando de forma ininterrupta. 

A expansão da infraestrutura é parte do Plano de Expansão, Manutenção e Atualização 
dos Equipamentos, apresentado no item a seguir deste PDI. 

7.11. Plano de Expansão, Manutenção e Atualização dos Equipamentos 

Os equipamentos serão ampliados de forma a atender a expansão da infraestrutura física 
projetada em função da demanda gerada pela implantação dos cursos da IES. 

É de responsabilidade área de Tecnologia da Informação (TI) prover a manutenção, 
conservação e atualização de equipamentos e softwares do CENTRO UNIVERSITÁRIO. A 
requisição de compra de suprimentos (cabos, conectores, teclados etc.) para utilização nas 
dependências da IES será feita através da área de TI, bem como de softwares e equipamentos. 

É de responsabilidade das Coordenadorias de Curso definir os softwares necessários para 
a prática educacional de seus respectivos cursos. É de responsabilidades das coordenadorias 
de curso fazer o levantamento das necessidades de seus cursos quanto aos suprimentos 
computacionais (cabos, conectores, CD-ROMS etc.) para satisfazer estas necessidades. 

EXPANSÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 
RECURSO RESPONSABILIDADE VERIFICAÇÃO 

Equipamentos de Uso 
Institucional 

Responsáveis pelos Setores, 
Setor de TI e direção 

(considerar PDI, número de 
vagas, cursos ofertados, 

Início do semestre anterior à 
demanda, para solicitação de 

aquisição 
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EXPANSÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES 
RECURSO RESPONSABILIDADE VERIFICAÇÃO 

novos cursos e 
autoavaliação institucional) 

Softwares de Uso nos 
Setores da IES 

Responsáveis pelos Setores, 
Setor de TI e direção 

(considerar PDI, número de 
vagas, cursos ofertados, 

novos cursos e 
autoavaliação institucional) 

Início do semestre anterior à 
demanda, para solicitação de 

aquisição 

Equipamentos de Uso nos 
Cursos (Aulas) e de 

Laboratórios 
Disponibilizados aos Alunos 

Coordenadores de Curso, 
Estudos do NDE, Docentes e 

Setor de TI  
(considerar PDI, PPC, 

Planos de Ensino, número 
de vagas, número de alunos 

e autoavaliação 
institucional) 

Início do semestre anterior à 
demanda, para solicitação de 

aquisição 

Softwares de Uso nos 
Cursos (Aulas) e de 

Laboratórios 
Disponibilizados aos Alunos 

Coordenadores de Curso, 
Estudos do NDE, Docentes e 

Setor de TI  
(considerar PDI, PPC, 

Planos de Ensino, número 
de vagas, número de alunos 

e autoavaliação 
institucional) 

Início do semestre anterior à 
demanda, para solicitação de 

aquisição 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO providenciará a ampliação dos seus equipamentos e realizará 
a manutenção conforme apresentado a seguir. 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EQUIPAMENTOS 

Estratégias:  

 Assegurar a estrutura necessária à concretização deste plano, tendo em consideração os 
procedimentos necessários. 

 Contar com o corpo docente e técnico-administrativo, para conscientizar o corpo 
discente quanto à forma correta de utilização dos equipamentos. As normas de utilização serão 
disponibilizadas nas instalações e em todos os laboratórios do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

 Assegurar recursos financeiros compatíveis com os planos e programas decorrentes do 
plano. 
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 Assegurar a disponibilidade dos recursos humanos qualificados, de forma a garantir o 
cumprimento desta, definindo programas de formação e treinamento de técnicos para o nos 
diferentes níveis.  

 Elaborar normas técnicas a serem adotadas referentes aos equipamentos, de uso comum 
nos diferentes setores - padronização dos procedimentos. 

MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DOS EQUIPAMENTOS 

Estratégias:  

 Elaborar as especificações técnicas para compra e recebimento de materiais e 
equipamentos.  

 Elaborar especificações para os contratos, assistência técnica, compra ou transferência 
de equipamentos. 

 Assessorar tecnicamente os usuários na definição das necessidades, características e 
especificações dos equipamentos. 

 Estabelecer sistemas e planos de manutenção de todos os equipamentos da Instituição.  

 

COMPETÊNCIA 

Compete ao setor responsável pela manutenção: planejar, coordenar, orientar, fiscalizar, 
acompanhar e controlar as atividades de manutenção e conservação dos equipamentos do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

Os serviços de manutenção classificam-se em preventivos e corretivos.  

A Manutenção Preventiva classifica-se como periódica e aperiódica. 

 Manutenção Preventiva Periódica: caracteriza-se pela programação antecipada e 
periódica dos serviços. Tais periodicidades são estabelecidas em função do tempo de utilização, 
do regime de operação e desempenho do equipamento, do ano de fabricação do equipamento e 
recomendações do fabricante. As periódicas subdividem-se em parciais e gerais. 

 Manutenção Preventiva Aperiódica: São resultados de inspeções prévias, ensaios e 
testes que indicam anomalia no funcionamento do equipamento, necessitando correção. 

A Manutenção Corretiva ocorre imediatamente após a falha do equipamento, 
objetivando recuperá-lo rapidamente, observada as seguintes diretrizes: 
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 A solicitação de manutenção de um determinado equipamento poderá ser feita por meio 
de envio de notificação, por meio eletrônico, à Coordenadoria do Curso, pelo responsável pelo 
setor ou laboratório. 

 Antes de enviar o equipamento a uma empresa ou representante técnico, é importante 
que o técnico ou responsável pelo setor ou laboratório realize inspeção do equipamento e tente 
identificar a causa da falha do equipamento, independentemente do defeito acusado por um 
usuário. A identificação da causa será registrada em um formulário próprio e em ficha para 
controle de serviços externos. 

 Para equipamentos sob contrato de manutenção (informação contida no histórico do 
equipamento), é necessário que a Coordenadoria de Curso verifique o tipo de contrato efetuado 
para o equipamento em questão. Se for contrato de manutenção por período determinado, deve 
então solicitar a presença do técnico ou solicitar à Pró-Reitoria Administrativa enviar o 
equipamento para as oficinas da empresa prestadora de serviço. 

 Caso o equipamento não esteja em garantia, o Coordenador de Curso deve sugerir a 
empresa, equipe ou o técnico que executará o serviço. É importante nessa etapa a elaboração 
de uma forma de registro da data de entrega do equipamento para o técnico, que servirá para 
o controle do tempo de reparo do equipamento. Sugere-se a utilização de uma agenda com a 
anotação da data prevista para a conclusão do serviço, a identificação do equipamento e o nome 
do técnico. 

 Em vários casos, o equipamento deve ser localizado e levado para a oficina de 
manutenção, se necessário. Equipamentos de grande porte só podem ser consertados no local 
onde estão instalados. 

 Durante o reparo, é possível a necessidade de substituição de peças. Cada peça 
substituída deve ser rigorosamente anotada no histórico do equipamento. 

 Caso não seja possível o reparo do equipamento, caberá à Coordenadoria de Curso 
solicitar à Pró-Reitoria Administrativa aquisição de um novo equipamento. 

PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO 

A programação de manutenção preventiva é elaborada especificamente para cada tipo de 
equipamento, através de critérios específicos, registros e programa de manutenção. Todo o 
equipamento é inspecionado pelos critérios de inspeção parcial e inspeção geral, quando da 
atualização do programa de manutenção. 

TIPOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO 

 Após aula prática: Após as aulas práticas, são feitas inspeções nos equipamentos 
utilizados, podendo ser diárias ou semanais dependendo da frequência da utilização do 
equipamento. 
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 Quinzenal: Trata-se de uma inspeção periódica que é realizada quinzenalmente pelo 
técnico responsável. 

 Semestral: Trata-se de um serviço detalhado de inspeção periódica, realizado pelo 
técnico responsável ou técnicos específicos especialistas em equipamentos, neste caso serviço 
terceirizado.  

As anomalias encontradas são registradas em formulário específico.  

MANUTENÇÕES REALIZADAS 

 Manutenção preventiva periódica. 

 Manutenção preventiva aperiódica. 

 Manutenção corretiva. 

SERVIÇOS REALIZADOS NAS MANUTENÇÕES 

 Levantamento da necessidade de manutenção nos equipamentos: inspeções, 
manutenções periódicas, aperiódicas e corretivas nos equipamentos e instalações; ensaios 
elétricos nos equipamentos. 

 Correção de anomalias.  

 Verificação, correção e substituição de peças de reposição e outros necessários. 

7.12. Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de base tecnológica, com recursos tecnológicos 
disponíveis e considera a capacidade e a estabilidade da energia elétrica, a rede lógica, o acordo 
do nível de serviço, a segurança da informação e o plano de contingência, com condições de 
funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

A infraestrutura tecnológica do CENTRO UNIVERSITÁRIO é composta por 02 (dois) 
Laboratórios de Informática, além de equipamentos de informática disponíveis no Laboratório 
de Arquitetura e na Biblioteca.  

Além dos laboratórios, o CENTRO UNIVERSITÁRIO possui  microcomputadores para uso 
dos funcionários e um notebook. 

Há também 12 projetores para uso dos professores; 14 impressoras; e um estúdio de 
gravação. 

Os servidores físicos são localizados dentro da Instituição (servidores de rede, firewall, 
catracas e dados), porém o suporte é feito por outra empresa terceira e o backup é feito 
semanalmente por eles.  
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Afim de garantir a estabilidade dos equipamentos são empregados 05 (cinco) nobreaks, 
além de geradores.  

Os e-mails são controlados pelo UOL Host, e o banco de dados é externo. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO possui 02 (dois) links de internet, um da Miragenet que é o 
link principal, e um da Vivo que é o link de redundância e também o wi-fi para os alunos, que é 
uma rede separada. 

7.13. Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 

O AVA está integrado com o sistema acadêmico e atende aos processos de ensino-
aprendizagem, conforme disposto nas políticas institucionais para educação a distância 
estabelecidas pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO, garantindo a interação entre docentes, 
discentes e tutores, com adoção de recursos inovadores. 

7.13.1. Plataforma Moodle 

Utilizada principalmente num contexto de e-learning de código aberto (open-source) para 
gestão da formação e de conteúdos formativos, o programa permite a criação de Cursos on-line, 
páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem.  

A plataforma Moodle apresenta as seguintes características técnicas:  

• Criar cursos ou disciplinas com variados conteúdos formativos e atividades; 

• Criar grupos de alunos; 

• Criar fóruns de discussão; 

• Definir tutores e professores para monitorar os cursos criados; 

• Monitorar os acessos dos utilizadores à plataforma e às diferentes atividades; 

• Registrar as notas e o desempenho dos alunos-usuários. 

7.13.2. Características Técnicas Gerais da Solução 

A Plataforma Moodle destina-se à comunicação, interação e integração voltada a 
Instituições de Ensino a Distância. Por meio dela, discentes, docentes, tutores, funcionários ou 
quaisquer outros usuários, desde que devidamente cadastrados no sistema, acessam as 
ferramentas pessoais, cuja meta é a facilitação do processo de aprendizagem, quer pela 
complementação e aprofundamento de aulas presenciais; quer pela estruturação de um curso 
completo em EaD e ou a capacitação de usuários na plataforma.  

O acesso a Plataforma Moodle se dá por meio de links disponíveis, na página principal da 
Instituição - URL http://www.unar.edu.br  

http://www.unar.edu.br/
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Ao acessá-la, o usuário encontrará visuais condizentes às exigências educacionais e design 
que conduz a uma navegação agradável e atraente. Destaque-se ainda que a linguagem é clara, 
objetiva, recorrendo, sempre que possível, a recursos de ilustração, vídeos e sons. 

 A organização e disposição do conteúdo permitem a busca de informação com o menor 
número possível de cliques, além de indicar fontes para o aprofundamento e busca de 
informações que propiciem a ampliação de conhecimentos. Dessa maneira, foca-se a busca de 
aprendizado de maneira autônoma e significativa. 

7.13.3. Características da Plataforma Moodle 

Construção em plataforma totalmente web, compatível com os principais navegadores do 
mercado. Escopo das funcionalidades do software: 

 Sala de Bate-Papo (chat); 

 Fórum; 

 Utiliza conta de e-mail institucional para comunicação ou mensagem do próprio 
ambiente; 

 Enquete; 

 Lista de discussão; 

 Testes on-line com feedback automático; 

 Conteúdo das aulas disponibilizadas em arquivos Acrobat Reader (pdf); 

 Atividades disponibilizadas em arquivos do pacote Microsoft Office, assim como, vídeos 
e links à Internet; 

 Atividades enviadas por recursos disponibilizados na própria plataforma; 

 Relatórios de acessos (para professores e tutores); 

 Relatório de notas. 

O software será utilizado pela administração central e polos do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 
O acesso pode ser realizado via web, por meio de autenticação do usuário (login e senha), 
fornecidos pela Secretaria Geral da Instituição. 

Caberá ao CENTRO UNIVERSITÁRIO gerenciar o cadastro de usuários, executando e 
administrando as atualizações decorrentes (inclusões, exclusões etc.). 
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Existem, pelo menos, quatro perfis de usuários no sistema, sempre identificados por login 
e senhas individuais, cada um com níveis de acesso e serviços diferenciados: Estudante 
(discente), Professor (Docente), Moderador (tutor), gerente e administrador; 

Na carga inicial dos dados, é gerado um login de acesso e a senha de identificação com o 
número de matrícula do aluno (RA), para os professores, tutores e Coordenadores de Curso, 
caberá ao Administrador do ambiente cadastro, assim como gerar um login e senha de acesso. 
O sistema possibilita a mudança de senha, após o primeiro acesso ao portal educacional. 

7.13.4. Funcionalidades da Solução 

Os usuários, ao entrarem na plataforma, possuem as seguintes visualizações:  

a) Nome da disciplina em que se encontram matriculados; 

b) Programa da disciplina; 

c) Acesso aos Participantes com possibilidades de envio de mensagens; 

d) Visão dos Usuários online; 

e) Notas da disciplina;  

f) Menu com links para todas as funcionalidades disponíveis aos usuários; 

h) Avisos (comunicação, com imagem ou não, por meio dos quais se informam datas 
importantes, encontros, eventos, providências etc.), mesmo antes do acesso. 

i) Texto de apresentação da disciplina;  

j) Links de acesso (e ou download) para os conteúdos e atividades. 

k) Avaliação da Disciplina (Desempenho, Tutor, Material e Comentários pessoais). 

7.13.5. Visão do Aluno 

a) Perfil do aluno: informações referentes a dados pessoais como nome, idade, endereço, 
telefone, foto, e-mail e um pequeno texto de apresentação. 

b) Menu com links para todas as funcionalidades disponíveis ao aluno; 

c) Sala de Bate-papo (Chat): local que permite a conversa, em tempo real, entre alunos, docentes 
e coordenadores, promovendo o intercâmbio de experiência em ambientes remotos, através de 
mensagens escritas. Deverá ser dividida em salas com sistema de controle de acesso e 
disponibilizada pelo professor e/ou administrador do ambiente; 
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d) Fórum: funcionalidade que permite aos usuários a participação virtual na discussão de 
diferentes assuntos, possibilitando seleção de um dos temas em discussão. Após a seleção do 
tema, deve-se abrir o texto  e um espaço para o registro de opinião. Todos os usuários que 
participarem do fórum terão identificados seus nomes, sua lotação e a data de participação, 
podendo visualizar o registro da opinião dos demais; 

e) Mural: ferramenta que pode ser usada como veículo de divulgação de avisos a toda a 
comunidade acadêmica.  

f) Utiliza-se a conta de e-mail fornecida pelo aluno, para ser utilizado no Ambiente Virtual. Nela, 
será enviada cópia das mensagens remetidas pelo ambiente, para que o aluno tenha 
conhecimento, mesmo antes de acessar a plataforma;  

g) Mensagens Instantâneas: ferramenta que permite a conversa – por texto - em tempo real 
entre alunos, docentes e coordenadores, promovendo o intercâmbio de experiência em 
ambientes remotos, através de mensagens escritas entre dois usuários (one-to-one); 

i) Enquete: funcionalidade destinada à pesquisa de opinião elaborada pelos docentes e 
coordenadores para determinado grupo de usuários, cuja função é permitir ao criador da 
enquete que seu uso seja controlado por regras; 

j) Notas: funcionalidade que permitirá ao aluno, por meio de link próprio, visualizar suas notas 
por disciplina; 

k) Envio de Tarefas: funcionalidade que permite ao docente solicitar trabalhos, os quais serão 
enviados pelos alunos através desta ferramenta. O professor (e/ou tutor) corrige e divulga a 
nota, com comentários, na própria ferramenta. A nota é computada automaticamente para 
composição da nota final do período; 

l) Questionário (Testes on-line): ferramenta que permite ao aluno preencher questões 
previamente preparadas por seus professores, possibilitando ao docente um melhor 
acompanhamento sobre o nível de aprendizado obtido. É possível, ainda, a correção automática, 
o que não implica a substituição da avaliação presencial. Em outras palavras, trata-se apenas 
de uma ferramenta de apoio complementar. 

7.13.6. Visão do Professor / Tutor 

a) Programa da Disciplina: arquivo em Acrobat Reader (pdf) com o programa da disciplina 
contendo: Ementa, Objetivos, Conteúdos e Bibliografia Básica; 

b) Texto referente à Apresentação da Disciplina; 

c) Unidades (Aulas): permite ao docente criar conteúdos didáticos (aulas) em vários formatos 
(páginas html, página de texto simples, links a arquivos e ou internet, vídeos etc.). Neste espaço, 
será apresentado “Conhecendo a proposta da Unidade”, em que se estabelece o objetivo da e 
pelos links “Estudando e Refletindo” e “Buscando Conhecimento” observa-se a explicitação dos 
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conteúdos. Finalmente, no item “Interagindo com o Conhecimento” são disponibilizadas as 
atividades propostas, que pode ser uma pesquisa, um fórum, um questionário, dentre outras 
possibilidades. 

d) Chat: local que permite a conversa, em tempo real entre alunos, docentes e coordenadores, 
promovendo o intercâmbio de experiência em ambientes remotos, divididas em salas  
reservadas, marcadas pelo professor; 

e) Fórum: funcionalidade que permite aos usuários a participação virtual na discussão de 
diferentes assuntos. A ferramenta possibilita a inclusão e exclusão de textos (com identificação 
do tema e a data em que foi disponibilizado), exclusão de mensagens enviadas pelos usuários e 
inclusão de sua mensagem, além da visualização da participação de todos os usuários;  

f) Mural: Ferramenta que pode ser usada como veículo de divulgação de avisos a toda 
comunidade acadêmica; somente o docente e o administrador do ambiente poderão publicar 
ou retirar o aviso; 

g) Notas: Essa área é destinada para o docente realizar a manutenção das notas de seus alunos; 
além da visualização, permite também a digitação das mesmas, relativas às atividades não-
presenciais propostas no curso; 

h) Visão de relatórios de acesso dos alunos. 

7.13.7. Visão do Coordenador 

Os Coordenadores de Curso possuem a mesma visão do docente e tutores, tendo acesso a 
todas as informações do curso e dos alunos. Embora não possam alterar as aulas e atividades, 
é permitido corrigir e avaliar as atividades. 

7.13.8. Visão do Administrador 

Trata-se de uma ferramenta que permite a gestão e liberação de funções no mais alto nível 
do sistema. É constituída por: 

a) Cadastro de alunos e disciplinas; 

b) Gerenciamento de usuários; 

c) Manutenção da plataforma, assistida pelo TI da Instituição; 

d) Capacitação dos usuários da plataforma. 

7.14. Cronograma de Expansão da Infraestrutura para o Período de Vigência do PDI 

Para a expansão da infraestrutura física do CENTRO UNIVERSITÁRIO serão observadas 
as seguintes diretrizes gerais:  
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a) atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT/NBR quanto à 
iluminação, à ventilação, à refrigeração, à acústica e ao mobiliário;  

b) atendimento aos requisitos de acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades 
especiais;  

c) atendimento às normas de biossegurança. 

Para atender a demanda gerada pelos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu no 
período 2017/2021, o CENTRO UNIVERSITÁRIO disponibilizará salas de aula, salas para as 
Coordenadorias de Curso e para os professores. Nesse período de expansão, também, serão 
disponibilizados auditório, laboratórios de informática e biblioteca.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO providenciará, também, a instalação dos laboratórios 
específicos dos cursos que serão implantados. O planejamento desses laboratórios obedecerá 
às exigências do projeto pedagógico de cada curso quanto aos equipamentos, mobiliário e 
materiais de consumo.  

Os equipamentos de informática serão ampliados de forma a atender a expansão da 
infraestrutura física projetada para o período 2017/2021. A aquisição dos equipamentos de 
informática destinados aos laboratórios específicos dos cursos que serão implantados 
obedecerá às exigências do projeto pedagógico de cada curso.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO providenciará a ampliação dos recursos tecnológicos e 
audiovisuais existentes. A aquisição dos recursos tecnológicos e audiovisuais, destinados aos 
laboratórios específicos dos cursos que serão implantados, obedecerá às exigências específicas 
do projeto pedagógico de cada curso. 

8. PROCEDIMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

8.1. Projeto de Avaliação e Acompanhamento das Atividades Acadêmicas de Ensino, 
Iniciação científica e Extensão, Planejamento e Gestão 

A seguir é apresentado o Projeto de Autoavaliação do CENTRO UNIVERSITÁRIO que 
contempla o processo de autoavaliação e acompanhamento das atividades acadêmicas de 
ensino, iniciação e extensão, planejamento e gestão. 

PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

A autoavaliação do CENTRO UNIVERSITÁRIO será realizada com base no que determina 
a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, dentro do contexto do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES), bem como, atendendo as determinações do Decreto nº 9.057, 
de 25 de maio de 2017.  
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O SINAES fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade da 
educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua 
eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. É integrado por três 
modalidades principais de instrumentos de avaliação, aplicados em diferentes momentos: 1) 
Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES), que se desenvolve em duas etapas 
principais: (a) autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada 
IES; (b) avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP; 2) Avaliação dos 
Cursos de Graduação (ACG); 3) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Em decorrência de sua concepção, o SINAES está apoiado em alguns princípios 
fundamentais para promover a qualidade da educação superior, a orientação da expansão da 
sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e 
social e especialmente do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 
Esses princípios são:  

a) a responsabilidade social com a qualidade da educação superior;  

b) o reconhecimento da diversidade do sistema;  

c) o respeito à identidade, à missão e à história das instituições;  

d) a globalidade institucional pela utilização de um conjunto significativo de indicadores 
considerados em sua relação orgânica;  

e) a continuidade do processo avaliativo como instrumento de política educacional para cada 
instituição e o sistema de educação superior em seu conjunto.  

No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um processo contínuo por meio 
do qual a instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando 
compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade 
educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se em condição básica para o necessário 
aprimoramento do planejamento e gestão da Instituição, uma vez que propicia a constante 
reorientação de suas ações. 

Para o CENTRO UNIVERSITÁRIO a autoavaliação será um importante instrumento para a 
tomada de decisão e dela resultará uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as 
políticas institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência, nos 
membros da comunidade acadêmica, de suas qualidades, problemas e desafios para o presente 
e o futuro. 

Para desenvolver o processo de autoavaliação, o CENTRO UNIVERSITÁRIO assume como 
postulados, além da democracia institucional, da liberdade nas ações e ética no fazer, da 
articulação dialógica entre qualidade e quantidade e da sensibilidade institucional para 
mudança, os seguintes princípios norteadores: 
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 Globalidade, isto é, avaliação de todos os elementos que compõem a Instituição; 

 Comparabilidade, isto é, a busca de uma padronização de conceitos e indicadores; 

 Respeito à identidade das IES, isto é, consideração das características próprias da Instituição; 

 Legitimidade, isto é, a adoção de metodologias e construção de indicadores capazes de 
conferir significado às informações, que devem ser fidedignas; 

 Reconhecimento, por todos os agentes, da legitimidade do processo avaliativo, seus 
princípios norteadores e seus critérios. 

COMPOSIÇÃO DA CPA 

Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861, de 14/04/2004, a IES 
constituirá a Comissão Própria de Avaliação (CPA) com as atribuições de condução dos 
processos de avaliação internos da Instituição, de sistematização e de prestação das 
informações solicitadas pelo INEP. 

A CPA é, portanto, o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento da 
autoavaliação institucional. Em sua composição contará com a participação de representantes 
de todos os segmentos da comunidade acadêmica, isto é, professores / tutores, alunos e 
técnicos administrativos, e com representantes da sociedade civil organizada, estando vedada 
a existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos representados.  

OBJETIVOS 

A autoavaliação tem por objetivo geral consolidar uma cultura de avaliação participativa, 
para o autoconhecimento e o aperfeiçoamento do ensino, da iniciação científica, da extensão e 
da gestão no UNAR, com vistas a subsidiar o processo decisório das políticas da mesma e 
implantação de um projeto social, político e pedagógico que atenda às expectativas da 
comunidade acadêmica e de todo contexto social no qual esta se encontra inserida. 

São objetivos específicos da autoavaliação: 

 Sensibilizar e conscientizar a comunidade acadêmica dos cursos na modalidade de 
presencial e à distância da necessidade e importância de se estabelecer um processo contínuo 
de autoavaliação; 

 Propiciar à comunidade acadêmica a autoconsciência de suas qualidades, problemas e 
desafios; 

 Fortalecer o compromisso social da Instituição; 

 Colaborar para a transparência da Instituição como um todo, em seus diversos níveis; 
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 Consultar as comunidades interna e externa acerca dos serviços ofertados pela Instituição; 

 Levantar dados e informações com vistas à criação de um banco de dados, que permita um 
diagnóstico abrangente, quantitativo e qualitativo, em todos os seguimentos da Instituição; 

 Promover a partir do diagnóstico, um processo de reflexão permeando todos os segmentos 
da Instituição visando sua análise global; 

 Estabelecer mecanismos de divulgação dos resultados da avaliação; 

 Estudar, propor e implementar mudanças, objetivando a qualidade do ensino, iniciação 
científica, extensão e gestão da Instituição nos cursos na modalidade de ensino presencial e à 
distância; 

 Estabelecer prioridades institucionais decorrentes da avaliação que possibilitem o 
atendimento do objetivo geral e retomado do processo de avaliação contínua. 

PLANO DE AÇÃO 

O projeto deverá ser realizado nas seguintes etapas: 

Etapa 1: Preparação 

Constituição: 

 Constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) por meio de Portaria; 
 Elaboração e aprovação do Regimento da CPA; 

Planejamento: 

 Elaboração do projeto de auto-avaliação institucional; 
 Levantamento das ações de avaliação já existentes na instituição; 

Sensibilização: 

 Realização de seminário, com participação dos gestores do UNAR; 
 Realização de seminários internos com os atores participativos da comunidade 

acadêmica do UNAR; 
 Divulgação interna e externa utilizando os meios de comunicação da Instituição. 

Etapa 2: Desenvolvimento 

 Definição de grupos de trabalho; 
 Análise das ações de avaliação já existentes na instituição; 
 Definição do escopo da auto-avaliação; 
 Elaboração e proposição de instrumentos avaliativos; 
 Execução da avaliação segundo as dimensões objeto de avaliação. 
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O processo está delineado para definir cronograma de atividades da CPA para cada ano, 
de modo a contemplar todas as dimensões fixadas pela Lei do SINAES. A partir da Nota Técnica 
Nº 65 /2014 – INEP/DAES/CONAES – Assunto: Roteiro para Relatório de Auto-avaliação 
institucional será organizado um instrumento com 05 (cinco) eixos, contemplando nestes, as 
dez dimensões referenciadas na legalidade do SINAES (artigo 3º da Lei n° 10.861). O 
agrupamento das dimensões em eixos visa facilitar o diálogo entre as atividades que devem ser 
articuladas no momento da avaliação. Os eixos ficam assim dispostos: 

 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional: Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 
 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional: Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional; Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 Eixo 3: Políticas Acadêmicas: Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Iniciação científica 

e a Extensão; Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade; Dimensão 9: Política de 
Atendimento aos Discentes 

 Eixo 4: Políticas de Gestão: Dimensão 5: Políticas de Pessoal; Dimensão 6: Organização e 
Gestão da Instituição; Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

 Eixo 5: Infraestrutura Física: Dimensão 7: Infraestrutura Física 

A CPA considera como percurso preliminar do procedimento da auto-avaliação a 
aplicação de um questionário aberto, como análise qualitativa, para um amostral de alunos do 
UNAR. Portanto, esse questionário se dará como piloto, para posterior elaboração dos 
questionários fechados, aplicados a todos da comunidade acadêmica. 

A concepção do questionário aberto será idealizada, mediante o plano amostral, em que 
os alunos das IES são o universo, os alunos do UNAR a população. Por ser um procedimento de 
maior utilização, de fácil aplicação e que fornece boas exatidão e eficácia à amostragem, o tipo 
de amostragem probabilística utilizada será o método de amostragem aleatória simples, 
porquanto, todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de pertencerem à 
amostra. 

Já a elaboração dos questionários fechado para a comunidade do UNAR terá a formatação 
definida em até quatro subdivisões, conforme a seguir: 

 Avaliação do Curso;  
 Avaliação do Professor e/ou Tutor; 
 Avaliação da Instituição e 
 Avaliação das Instalações 

As subdivisões serão inseridas nos questionários fechados, de acordo com o perfil dos 
propostos avaliadores, mas em todos os questionários abrangeram as dez dimensões descritas 
pelo SINAES/MEC. 

  Nas análises dos dados, estabeleceu uma metodologia de trabalho, contando com três 
momentos distintos: 

1. Análise documental – Leitura analítica dos documentos: 
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 Relatórios de avaliação em atos regulatórios de conhecimento e/ou reconhecimento dos 
cursos produzidos pelas Comissões de Avaliação Externa do MEC/INEP; 

 Relatórios da auto-avaliação institucional do UNAR dos anos anteriores; 
 Instrumento de avaliação institucional externa, utilizado pelas Comissões de Avaliação 

Externa do MEC/INEP; Lei nº 10.861/04, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES.  

Todos os documentos foram considerados como parâmetros de análises. 

2. Coleta de dados – A partir de reunião entre os membros da CPA, foi deliberada a coleta 
dos dados: 

 Aplicação dos questionários da auto-avaliação institucional;  
 Relatórios produzidos pelas Comissões de Avaliação Externa do MEC/INEP para o 

conhecimento e/ou reconhecimento dos cursos, referentes aos apontamentos pelos 
avaliadores do MEC, visando à sistematização das ações já realizadas ou das que se 
pretendem realizar, junto aos coordenadores; 

 Utilização dos dados concernente à nota do ENADE disponibilizados pelo MEC/INEP.  
 

3. Sistematização e análises dos dados – A sistematização para a elaboração do relatório 
contará com as coletas dos dados dos resultados, dos questionários da auto-avaliação 
institucional, também dos relatórios produzidos pelas Comissões de Avaliação Externa do 
MEC/INEP para o conhecimento e/ou reconhecimento dos cursos e por fim das notas do ENADE 
disponibilizados pelo MEC/INEP, realizados nos referidos anos, as quais foram e serão 
divulgadas posteriormente. 

A sistematização da concepção e a análise dos resultados dos questionários da auto-
avaliação institucional utilizada será à parametrização de farol: 

NOTA FAROL POTENCIALIDADE 
1 e 2  Acima de 4,0 Média Potencial 

3  3,0 Média para Atenção 
4 e 5  Abaixo de 3,0 Média considerada fragilidade 

Porquanto, a análise dos dados, desempenha um papel significativo no desencadeamento 
e na orientação das mudanças dos valores, portanto, a CPA analisará e debaterá os dados 
obtidos na aplicação da auto-avaliação de acordo com os atores, as dimensões, as 
compatibilidades e as incongruências entre as respostas.  

Em relação a cada comissão de avaliação externa do MEC, a CPA junto com os respectivos 
coordenadores dos cursos avaliados elaborará e discutirá um plano de ação proposto, para 
fortalecer os pontos positivos e/ou minimizar outros que no desenvolvimento do trabalho 
educacional, carece de uma ação mais efetiva ante as demandas.  

Porquanto, a sistematização e a análise de dados será feita para instruir com as 
experiências e para melhorá-las, isto significa que o processo presume mudanças. Mudanças 
que vão implicar ganhos que, fundamentalmente pressupõem perdas, as perdas que, das 
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escolhas, decorrem. Portanto, é colocar-se em situação de aprendizagem frequente a esse fazer; 
é predispor-se, conscientemente, entre os limites do novo e do já vivenciado, com vistas à 
melhoria do ensino. 

Etapa 3: Consolidação: 

 Sistematização dos resultados da avaliação nas 10 dimensões; 
 Elaboração do relatório final; 
 Divulgação para a comunidade; 
 Meta-avaliação. 

DETALHAMENTO DAS DIMENSÕES DA AUTO-AVALIAÇÃO 

Em conformidade com a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, a avaliação institucional deve 
amparar as seguintes dimensões, resguardando evidentemente, as particularidades de cada 
IES: 

Dimensão 1. A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional – caracteriza o projeto 
e/ou missão institucional, em disposição da finalidade, comprometimento, aptidão e inclusão 
setoriais, como regional ou nacional. 

1.1.Missão 
a) Identidade entre a Instituição e a missão estabelecida; 
b) Coerência entre a missão e o contexto local e regional; 
c) Importância local e regional na comunidade onde a Instituição se insere; 
d) Coerência entre a missão e os planos, programas, projetos e políticas institucionais. 

1.2.Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
a) Aderência com a realidade institucional, avaliando se o PDI está aderente com a missão 

e com o contexto onde a Instituição está inserida. 
b) Avaliação da implementação do PDI, se o que foi planejado está sendo executado e se 

está atendendo o cronograma previsto. 
c) Envolvimento e participação efetiva dos órgãos colegiados e demais instâncias 

organizacionais na construção, implementação e revisão do PDI. 
d) Articulação entre o PDI e o Projeto Político Pedagógico (PPI). 
e) Articulação do PDI com a gestão e avaliação institucionais. 
f) Articulação do PDI com as normas internas (Estatuto, Regimento Interno, Resoluções). 

Dimensão 2. A política para o ensino, a iniciação científica, a pós-graduação, a extensão 
e as respectivas formas de operacionalização – incluídos os procedimentos para estímulo à 
produção acadêmica, as bolsas de iniciação científica, de monitoria e demais modalidades, a 
qual específica os modos de mecanismo em relação à formação acadêmico-científica, 
profissional e cidadã, de criação e transmissão do conhecimento, de articulação interna, que 
beneficia de maneira singular os grupos de iniciação científica e profissional e o 
desenvolvimento de projetos de extensão; 

2.1. Ensino de Graduação 
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a) Concepção de currículos e organização didático-pedagógica de acordo com a missão da 
Instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da área. 

b) Práticas pedagógicas em relação à transmissão das informações e à utilização de 
processos participativos de construção do conhecimento. 

c) Pertinência dos currículos em relação aos objetivos institucionais, às demandas sociais 
e às necessidades profissionais e individuais. 

d) Políticas de melhoria da qualidade da graduação e sua forma de operacionalização. 
e) Articulação dos cursos com as demandas da sociedade. 
f) Políticas de orientação e acompanhamento acadêmico. 

2.2. Ensino de Graduação 
a) Políticas institucionais para criação, expansão e manutenção dos cursos de pós-

graduação lato sensu e suas formas de operacionalização. 
b) Coerência com as políticas da Instituição. 
c) Cumprimento das exigências legais. 
d) Articulação dos cursos com as demandas da sociedade. 

2.3. Iniciação científica 
a) Coerência das políticas de iniciação científica com os objetivos institucionais. 
b) Definição das linhas de iniciação científica institucionalmente prioritárias. 
c) Relevância social e científica da iniciação científica. 
d) Vínculos e contribuição da iniciação científica para o desenvolvimento local e regional 
e)  Critérios para o desenvolvimento da iniciação científica, participação dos 

pesquisadores em eventos acadêmicos, publicação e divulgação de trabalhos;  
f) Políticas e práticas institucionais de iniciação científica para formação de pesquisadores. 
g) Mecanismos de difusão da produção científica, tecnológica e cultural. 
h) Grupos de iniciação científica cadastrados e sua produção. 
i)  Mecanismos implementados para a promoção do intercâmbio científico, tecnológico e 

cultural com outras instituições de ensino e iniciação científica. 
j) Grau de participação dos docentes em associações científicas, culturais e artísticas. 
k)  Articulação sistemática com o ensino e a extensão e sua forma de operacionalização. 

2.4. Extensão 
a) Coerência entre as políticas de extensão e o PDI. 
b)  Mecanismos de estímulo às atividades de extensão. 
c) Mecanismos de registro das atividades extensionistas. 
d) Articulação das atividades de extensão com as do ensino, da iniciação científica e com as 

demandas do entorno social. 
e) Formas de divulgação das ações de extensão. 
f) Participação dos docentes nas atividades extensionistas. 
g) Participação dos discentes nas atividades extensionistas. 

Dimensão 3. A responsabilidade social da instituição –  considerada especialmente no que 
se refere a sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 
social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 
cultural, a qual estima o comprometimento social da instituição no mesmo momento em que é 
detentora da educação como bem público e representação da sociedade igualitária e 
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pluricultural, de acatamento pela diferença e de solidariedade, imparcialmente do enquadro 
jurídico da IES. 

3.1.Responsabilidade Social 
a) Coerência entre as políticas de responsabilidade social e o PDI. 
b) Mecanismos de transferência de conhecimento. 
c) Grau de importância social das ações universitárias. 
d)  Impacto das atividades científicas, técnicas e culturais da Instituição para o 

desenvolvimento regional e nacional. 
e) Responsabilidade quanto à qualidade da formação dos seus alunos e dos seus serviços 

prestados. 
f) Grau de promoção de valores éticos. 
g) Programas de incentivos, aprimoramento e qualidade de vida dos seus colaboradores. 
h) Parcerias com ONGs e instituições públicas e privadas. 
i) Ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, à promoção da cidadania, de atenção 

a setores sociais excluídos, às políticas de ações afirmativas. 
j) Realização de eventos sobre responsabilidade social. 
k) Projetos de iniciação científica sobre responsabilidade social. 
l) Cursos de capacitação em responsabilidade social. 
m) Participação dos corpos docente, técnico-administrativo e discente nas iniciativas 

relativas à responsabilidade social. 

Dimensão 4. A comunicação com a sociedade –  que pesquisa reconhecer a maneira eficiente 
de aproximação entre a IES e a sociedade, de tal modo que a comunidade envolva e compartilhe 
acentuadamente da vida acadêmica, e que fique evidente o compromisso da IES com a melhoria 
das condições de vida da comunidade, ao dividir com ela o saber do conhecimento que produz 
e as informações que apreende; 

4.1. Políticas de Comunicação com a Sociedade  
a) Coerência entre a comunicação com as comunidades interna e externa e a missão da 

Instituição. 
b) Estratégias de comunicação interna e externa. 
c)  Recursos utilizados na comunicação interna e externa. 
d) Qualidade da comunicação interna e externa. 
e)  Imagem da Instituição nos meios de comunicação social. 
f) Estrutura de informações sobre a realidade institucional. 

Dimensão 5. As políticas de pessoal – carreiras do corpo docente e do corpo técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 
trabalho, onde explicita as políticas e os programas de formação, aperfeiçoamento, em 
comumente com os planos de carreiras se enquadram com a amplitude dos trabalhos a serem 
desenvolvidos e com as condições práticas de trabalho; 

1.1. Corpo Docente 
a) Critérios de admissão. 
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b) Titulação. 
c) Experiência profissional no magistério superior. 
d) Experiência profissional fora do magistério superior. 
e) Políticas de acompanhamento do trabalho docente. 
f) Regime de trabalho. 
g) Programas de capacitação e formas de operacionalização. 
h) Ações de estímulo e incentivo aos profissionais. 
i) Políticas para publicações. 
j) Produções científicas, técnicas, pedagógicas, culturais, artísticas e prestação de serviços. 

1.2. Servidores Técnico-Administrativos 
a) Critérios de admissão. 
b) Formação profissional. 
c) Experiência profissional. 
d) Políticas de acompanhamento do trabalho técnico-administrativo. 
e) Plano de desenvolvimento dos integrantes da carreira. 
f) Políticas de capacitação e formas de operacionalização. 
g) Produtividade nas atividades fim da Instituição. 
h) Envolvimento na iniciação científica, na extensão. 

Dimensão 6. Organização e gestão da instituição –  especialmente o funcionário e 
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia com a mantenedora, e a 
participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios, que 
procura analisar os modos de gestão para pôr em prática os objetivos e projetos institucionais, 
a qualidade da administração democrática, em específico nos órgãos colegiados, a associação 
de poder entre as partes acadêmicas e administrativas e a participação nas políticas de 
desenvolvimento e expansão institucional; 

6.1. Gestão Institucional. 
a) Coerência do plano de gestão com o PDI e cumprimento dos objetivos e projetos 

institucionais. 
b) Coerência entre a estrutura organizacional oficial e a real. 
c) Uso de gestão estratégica para antecipar problemas e soluções. 
d) Modos de participação dos atores na gestão. 
e) Investimento na comunicação e circulação de informação. 

6.2. Administração Institucional. 
a) Programas institucionais de incentivos e benefícios à comunidade universitária e suas 

formas de operacionalização. 
b) Programas de bem-estar à comunidade universitária e suas formas de 

operacionalização. 
c) Estrutura e funcionamento do sistema de registro acadêmico. 
d) Sistema e recursos de informação e comunicação. 
e) Controle de normas acadêmicas. 

6.3. Órgãos Colegiados 
a) Funcionamento. 
b) Representatividade. 
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c) Atribuições. 
d) Acompanhamento e controle. 

Dimensão 7. Infraestrutura física – especialmente a de ensino e iniciação científica, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

7.1. Instalações Gerais. 
a) Instalações para o ensino, iniciação científica e extensão. 
b) Instalações para coordenadorias, setores e docentes. 
c)  Instalações administrativas. 
d) Condições de acesso para portadores de necessidades especiais. 
e) Infraestrutura de segurança. 
f) Instalações sanitárias. 
g) Cantinas. 
h) Auditórios. 
i) Áreas de lazer. 
j) Destinação social. 

7.2. Equipamentos 
a) Equipamentos de informática: parque, acesso pelos servidores e discentes. 
b)  Recursos audiovisuais e mídia. 
c) Rede de comunicação (internet, intranet...). 
d) Plano de expansão e atualização de software e equipamentos (plano diretor de 

informática). 
7.3. Serviços 

a) Apoio logístico para as atividades acadêmicas 
b) Transportes. 
c) Manutenção e conservação das instalações físicas. 
d) Manutenção e conservação dos equipamentos. 
e) Segurança. 
f) Limpeza. 
g) Utilização dos meios em função das atividades de ensino, iniciação científica e extensão. 

7.4. Bibliotecas 

Espaço físico: 

a) Instalações para o acervo. 
b) Instalações para estudos individuais e em grupo. 
c) Acondicionamento adequado do acervo. 
d) Condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. 

Acervo: 

a) Informatização. 
b)  Políticas institucionais de aquisição, expansão e atualização do acervo e formas de 

operacionalização. 
c)  Acervo para portadores de necessidades especiais. 
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d) Horário de funcionamento. 
e) Serviços de acesso ao acervo. 
f) Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 
g)  Recursos humanos: perfil, capacitação, dimensionamento. 
h) Utilização dos meios em função das atividades de ensino, iniciação científica e extensão. 

7.5. Laboratórios e instalações específicas 

Espaço físico e equipamentos: 

a)  Políticas de conservação, expansão e suas formas de operacionalização. 
b) Políticas de aquisição, atualização e manutenção dos equipamentos e suas formas de 

operacionalização. 
c) Utilização da infraestrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. 

Serviços: 

a) Normas de segurança e seu cumprimento; 
b) Políticas de contratação e de qualificação do pessoal técnico e suas formas de 

operacionalização. 

Dimensão 8. Planejamento e avaliação –  especialmente os processos, resultados e eficácia 
da auto-avaliação institucional, que procura compreender como o processo de avaliação está 
integrado ao processo de desenvolvimento institucional. 

8.1. Auto-avaliação 
a)  Atuação da CPA. 
b) Programa de auto-avaliação. 
c) Abrangência do projeto de auto-avaliação. 
d) Participação da comunidade universitária. 
e) Sintonia com o planejamento. 
f) Divulgação e análise dos resultados. 
g) Ações acadêmicas e administrativas desencadeadas em função da auto-avaliação. 
h) Meta-avaliação.  

8.2. Avaliação institucional. 
a) Avaliações externas. 
b) Ações desencadeadas em função da avaliação externa. 
c) Articulação entre os resultados da avaliação externa e os resultados da auto-avaliação. 

Dimensão 9. Políticas de atendimento aos estudantes – que procura ponderar os meios com 
que os estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica e os planejamentos por meio dos 
quais a IES busca atender os princípios intrínsecos à qualidade de vida estudantil. 

9.1.Corpo Discente 
a) Utilização dos dados sobre ingressantes, evasão, tempo médio de conclusão, formaturas, 

relação professor/aluno e outros indicadores de gestão para formulação de políticas. 
b) Perfil dos discentes. 
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c) Políticas de acesso e seleção. 
d) Programas de acompanhamento psicopedagógico e do desempenho discente. 
e) Realização de eventos científicos, culturais, técnicos, artísticos e esportivos. 
f) Espaços de convivência. 
g) Políticas de participação dos discentes em atividades de ensino, iniciação científica e 

extensão. 
h) Meios de divulgação de trabalhos e produções discentes. 
i) Facilidade de acesso aos dados e registros acadêmicos. 
j) Políticas de permanência. 
k) Políticas de redução da evasão. 

9.2.Egressos 
a) Acompanhamento do egresso. 
b) Inserção profissional dos egressos. 
c) Participação dos egressos na vida da Instituição 
d) Programa de educação continuada voltada para os egressos. 

Dimensão 10. Sustentabilidade financeira –  tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta e procura da educação superior que avalia a 
capacidade de gestão e administração do orçamento e as políticas estratégicas de gestão 
acadêmica, no ponto de vista à eficiência no uso e na aquisição de recursos financeiros propícios 
ao comprometimento das metas e das precedências estabelecidas. 

10.1. Sustentabilidade Financeira.  
a) Sustentabilidade financeira. 
b) Relação entre o PDI e o orçamento previsto. 
c) Políticas de captação e alocação de recursos. 
d) Transparência na alocação de recursos. 
e) Políticas direcionadas à aplicação de recursos para programas de ensino, iniciação 

científica e extensão. 
f) Destinação das verbas para capacitação dos corpos docente e técnico-administrativo. 

RECURSOS HUMANOS, ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

É prevista para a realização da pesquisa a constituição de 3 grupos: 

Grupo coordenador – formado por 2 membros da CPA, com experiência em pesquisa, com 
finalidade de coordenar todo o desenvolvimento do processo. 

Grupo de apoio – contando com auxiliares de pesquisa programador, secretário e digitador. 

Grupo de análise – composto por todos os membros da CPA, em razão de envolver o 
levantamento de dados de toda a comunidade acadêmica do UNAR. 

Os recursos financeiros deverão reverter para: material de consumo, Xerox, produção e 
reprodução de material, pagamento dos auxiliares, conforme previsto no cronograma 
orçamentário da Instituição. 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Serão divulgados anualmente os seguintes relatórios:  

 Relatório final consubstanciado da auto-avaliação, contendo os aspectos gerais da auto-
avaliação para a Reitoria da IES. 

 Relatório Final da auto-avaliação, contendo os aspectos gerais da auto-avaliação, através 
de murais, no sistema acadêmico da Instituição – Virtual, na homepage da Instituição, em 
reunião com a presença dos representantes de sala, com o corpo discente, corpo docente, 
tutores, técnico-administrativo e informativo nas salas de aulas. 

 Relatório de cada docente que receberá o resultado da avaliação do seu desempenho 
profissional.  

Esses relatórios serão divulgados somente para os coordenadores e gestores que lhes 
sejam diretamente superiores.  

Nenhuma informação que possibilite a identificação do participante do instrumento 
avaliativo poderá ser usada, neste sentido, as informações deverão ser processadas em 
números (absolutos e relativos). 

PERIODICIDADE E CRONOGRAMA DA AVALIAÇÃO  

Tendo em vista os princípios e valores norteadores deste projeto - que tem como 
pressupostos, entre outros, o alcance das metas e resultados, a reavaliação constante do 
processo, o monitoramento do PDI e a instrumentalização da gestão - a avaliação deverá ser 
realizada e divulgada de acordo com estabelecido pelo SINAES. 

8.2. Mecanismos de Participação da Sociedade Civil Organizada e de Todos os Segmentos 
da Comunidade Acadêmica na Autoavaliação Institucional 

Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861, de 14/04/2004, a IES 
constituiu a Comissão Própria de Avaliação (CPA) com as atribuições de condução dos 
processos de avaliação internos da Instituição, de sistematização e de prestação das 
informações solicitadas pelo INEP. 

A CPA é, portanto, o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento da 
autoavaliação institucional. Em sua composição conta com a participação de representantes de 
todos os segmentos da comunidade acadêmica, isto é, professores / tutores, alunos e técnicos 
administrativos, e com representantes da sociedade civil organizada, estando vedada a 
existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos segmentos representados.  

A participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa é verificada em todas 
as etapas da autoavaliação.  
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Na etapa de preparação, o planejamento é discutido com a comunidade acadêmica, técnica 
e administrativa. A autoavaliação exige o envolvimento de toda a comunidade na construção da 
proposta avaliativa. 

Na etapa de desenvolvimento, é definida a composição dos grupos de trabalho envolvidos 
na autoavaliação, atendendo aos principais segmentos da comunidade acadêmica, técnica e 
administrativa. Nesta etapa, a comunidade participa mediante a apresentação de informações 
voltadas para o preenchimento dos instrumentos de avaliação.  

Os resultados organizados são discutidos com a comunidade. Na etapa de consolidação, a 
divulgação possibilita a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas 
etapas anteriores com a comunidade acadêmica, técnica e administrativa. 

8.3. Estratégias para Fomentar o Engajamento Crescente da Comunidade Acadêmica na 
Autoavaliação 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO, por meio da CPA, busca, no processo de autoavaliação, a 
sensibilização e o envolvimento da comunidade acadêmica na construção e desenvolvimento 
da proposta avaliativa. 

A sensibilização da comunidade acadêmica e sociedade civil se dá através de ações 
diversas a serem implementadas com os objetivos de garantir o amplo conhecimento sobre a 
autoavaliação institucional e possibilitar a participação da maior representatividade possível, 
onde serão desenvolvidas as seguintes ações: 

a) Sensibilização da administração superior da IES em até 30 dias antes do desenvolvimento da 
autoavaliação institucional; 

b) Explanação para os Coordenadores de Curso, em reunião com os dirigentes principais, sobre 
a metodologia a ser adotada na autoavaliação institucional em até 15 dias antes do 
desenvolvimento da autoavaliação institucional; 

c) Explanação para os gestores dos diferentes órgãos e setores, em reunião com os dirigentes 
principais sobre a metodologia a ser adotada na autoavaliação institucional em até 15 dias antes 
do desenvolvimento da autoavaliação institucional; 

d) Desenvolvimento de palestras para técnicos-administrativos no decorrer de todo o ano 
letivo; 

e) Desenvolvimento de palestras para professores e tutores nos eventos pedagógicos; 

f) Divulgação em todos os microcomputadores da Instituição durante os 15 primeiros dias do 
desenvolvimento da autoavaliação institucional; 

g) Divulgação através das redes sociais a partir de 07 (sete) dias que antecedem o 
desenvolvimento da autoavaliação institucional e durante o período de autoavaliação; 



 
Recredenciamento Portaria MEC 1.450 de 14/11/2017 
Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 164 de 243 

h) Divulgação, por parte dos tutores nos ambientes virtuais, no transcorrer do período de 
desenvolvimento da autoavaliação institucional. 

Especificamente para o período de desenvolvimento da autoavaliação institucional são 
implementados diversos procedimentos para garantir as condições necessárias para o bom 
andamento deste processo avaliativo, possibilitando a ampla participação de toda a 
comunidade acadêmica e sociedade civil. Destaca-se o seguinte procedimento: reserva do 
laboratório de informática ou disponibilização de microcomputadores durante todo o período 
de desenvolvimento da autoavaliação institucional para amplo acesso de alunos, professores, 
tutores, Coordenadores e técnicos-administrativos; 

8.4. Formas de Integração da Avaliação (Autoavaliação, Avaliação de Cursos, Avaliação 
de Desempenho de Estudantes e Avaliação Externa) 

Na elaboração do Relatório Institucional de Autoavaliação são incorporados os resultados 
da avaliação de cursos, do ENADE, do IDD, do CPC, da avaliação externa pelo INEP (relatórios, 
CC e CI) e do IGC. 

As informações coletadas mediante os instrumentais de autoavaliação são agrupados 
segundo os indicadores, eixos e dimensões de avaliação descritas. Após esta organização é 
iniciado o processo de análise comparativa entre os dados coletados e os padrões de qualidade 
intencionados pela IES e exigidos pelo Ministério da Educação. Tais informações são 
apresentadas no Relatório Institucional de Autoavaliação do ANO BASE. Este relatório 
incorpora, também, o resultado das AVALIAÇÕES EXTERNAS, quando disponíveis: resultados 
da avaliação de cursos, do ENADE, do IDD, do CPC, da avaliação externa pelo INEP (relatórios, 
CC e CI) e do IGC. 

8.5. Formas de Divulgação dos Resultados da Autoavaliação e Metodologia para 
Apropriação por todos os Segmentos da Comunidade Acadêmica dos Resultados da 
Autoavaliação 

A publicização dos resultados da autoavaliação institucional é uma das fases mais 
importantes deste processo, pois, é através da apresentação e discussão dos resultados que a 
comunidade acadêmica e externa, passam a entender que a autoavaliação objetiva analisar as 
várias dimensões da IES, de forma a gerar informações que subsidiem decisões que melhorem 
os padrões dos serviços acadêmicos e administrativos ofertados a toda a comunidade 
acadêmica.  

Serão divulgados anualmente os seguintes relatórios:  

 Relatório final consubstanciado da auto-avaliação, contendo os aspectos gerais da auto-
avaliação para a Reitoria da IES. 

 Relatório Final da auto-avaliação, contendo os aspectos gerais da auto-avaliação, através de 
murais, no sistema acadêmico da Instituição – Virtual, na homepage da Instituição, em reunião 
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com a presença dos representantes de sala, com o corpo discente, corpo docente, Técnico-
Administrativo e informativo nas salas de aulas. 

 Relatório de cada docente que receberá o resultado da avaliação do seu desempenho 
profissional.  

Esses relatórios serão divulgados somente para os coordenadores e gestores que lhes 
sejam diretamente superiores.  

Nenhuma informação que possibilite a identificação do participante do instrumento 
avaliativo poderá ser usada, neste sentido, as informações deverão ser processadas em 
números (absolutos e relativos). 

8.6. Formas de Incorporação dos Resultados de Autoavaliação nas Ações Acadêmico-
Administrativas 

As informações coletadas mediante os instrumentais de autoavaliação são agrupados 
segundo os indicadores, eixos e dimensões de avaliação descritas.  

Após esta organização é iniciado o processo de análise comparativa entre os dados 
coletados e os padrões de qualidade intencionados pela IES e exigidos pelo Ministério da 
Educação. Tais informações serão apresentadas no Relatório Institucional de Autoavaliação do 
ANO BASE. Este relatório incorpora, também, o resultado das AVALIAÇÕES EXTERNAS, quando 
disponíveis: resultados da avaliação de cursos, do ENADE, do IDD, do CPC, da avaliação externa 
pelo INEP (relatórios, CC e CI) e do IGC. 

O Relatório de Autoavaliação é submetido ao Ministério da Educação anualmente, por 
meio do Sistema e-MEC, ao longo de um período de 03 (três) anos. Nos 02 (dois) primeiros anos, 
o relatório é inserido em sua versão parcial. No terceiro ano, é inserido em sua versão integral, 
sendo: 

  Versão Parcial: O relatório parcial deverá contemplar as informações e ações desenvolvidas 
pela CPA no ano de referência (anterior), explicitando os eixos trabalhados. 

  Versão Integral: O relatório integral deverá contemplar as informações e ações 
desenvolvidas pela CPA no ano de referência (anterior), bem como discutir o conteúdo relativo 
aos dois relatórios parciais anteriores, explicitando uma análise global em relação ao PDI e a 
todos os eixos do instrumento, de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão. Deverá, 
ainda, apresentar um plano de ações de melhoria à IES. 

Anualmente, a CPA promove a avaliação da metodologia utilizada, com o objetivo de 
aperfeiçoar o processo de autoavaliação, como instrumento de planejamento e gestão 
acadêmico-administrativo e atendimento às normas de avaliação da educação superior, 
aprovadas pelo poder público. 



 
Recredenciamento Portaria MEC 1.450 de 14/11/2017 
Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 166 de 243 

É importante considerar que no processo crítico de análise dos dados são priorizados o 
caráter científico, situacional e estratégico das situações-problemas encontradas. Dessa forma 
objetiva-se uma compreensão mais responsável acerca aspectos positivos e negativos 
identificados na avaliação. Devem ser consideradas ainda os diversos “olhares” dos 
colaboradores e gestores acerca a mesma situação. 

A problematização sobre as dimensões pesquisadas deve incialmente considerar os 
vieses qualitativo e quantitativo, apontamentos encontrados através dos instrumentos de 
avaliação. No entanto o processo de abordagem sobre determinada situação diagnosticada como 
problemática, por exemplo, deve presumir uma aproximação crítica que considere a história 
institucional do fato, os diferentes “olhares” e demandas por parte dos segmentos consultados, 
bem como a disponibilidade administrativa, pedagógica e financeira para a resolução do quadro 
problemático. 

Os dados e as informações são analisados e inseridos no Relatório de Autoavaliação 
Institucional da IES, ressaltando-se os avanços e desafios a serem enfrentados, principalmente, 
em função o que deve ficar evidenciado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), no 
perfil e na identidade da IES. 

Os avanços relatados utilizam, também, os eixos, dimensões e indicadores que possam 
contribuir para as melhorias serem implementas pela IES. 

Os desafios são desenvolvidos com base na análise dos eixos, dimensões e indicadores, 
bem como nos mesmos instrumentos utilizados para identificação dos avanços alcançados pela 
IES. 

As dificuldades detectadas indicam pontos que a Instituição deve concentrar esforços, 
para encontrar alternativas de superação dos desafios e que é objeto de planos de ação para 
melhoria das atividades acadêmicas e de gestão. 

9. CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

9.1. Estratégia de Gestão Econômico-Financeira 

Compete precipuamente à Mantenedora promover adequados meios de funcionamento 
das atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO colocando-lhe à disposição, os bens móveis e 
imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos, assegurando-lhe os suficientes 
recursos financeiros de custeio. 

Os recursos financeiros do CENTRO UNIVERSITÁRIO são provenientes de: 
I – dotações da Mantenedora; 
II – mensalidades, anuidades, contribuições ou taxas advindas dos cursos e 
programas oferecidos; 
III – valores resultantes de acordos e convênios e de serviços prestados à 
comunidade; 
IV – produtos de alienação de bens ou de investimentos, desde que aprovada 
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pela Mantenedora; 
V – auxílios e subvenções que lhe sejam destinados. 

Para promover atividades e programas específicos, a Mantenedora poderá instituir 
fundos especiais, constituídos por dotações próprias, doações e legados. 

A Mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO obriga-se a: 

I – não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
título de lucro ou concessão de vantagens ou benefícios a seus instituidores; 
II – aplicar os excedentes financeiros integralmente na manutenção das  
finalidades da mantida; 
III – manter escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão; 
IV – em caso de encerramento de suas atividades destinar seu patrimônio a 
outra instituição congênere ou ao Poder Público. 

O exercício financeiro do CENTRO UNIVERSITÁRIO coincidirá com o ano civil. 

A Mantenedora, nos termos de seu Estatuto, é a legítima proprietária e titular de todos os 
bens móveis, imóveis e direitos colocados à disposição de CENTRO UNIVERSITÁRIO, para a 
consecução de suas finalidades e desenvolvimento de suas atividades. 

Depende de aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO que importem aumento de despesa não prevista no orçamento. 

O orçamento anual estabelecido disciplina a previsão da receita e a fixação das despesas 
que decorrem das obrigações legais assumidas regularmente. 

Para fins orçamentários, realizado anualmente, a receita é calculada considerando-se as 
mensalidades dos cursos, acrescidas do reajuste, que é definido de acordo com a evolução de 
índices econômicos oficiais e a situação de mercado e necessidade de investimento. Todos os 
investimentos são realizados baseados em critérios definidos de acordo com a necessidade e 
prioridade de cada setor da Instituição em conformidade com a política institucional. Os 
investimentos necessários à instituição visam consolidar e expandir a oferta de cursos e vagas, 
atingir o plano de ação e metas, além de possibilitar a ampliação com qualidade das atividades 
da instituição em termos de ensino, iniciação científica e extensão. 

No que se refere à receita, a principal fonte de recursos provém das mensalidades dos 
cursos pagas pelos alunos, através dos Programas Federais de Financiamentos (FIES) e do 
programa de financiamento próprio da Instituição, considerando-se o número de alunos, sua 
manutenção, crescimento ou evasão. 

Todos os anos são realizadas reuniões estratégicas entre a gestão da Instituição para 
discutir eventuais alterações significativas na política econômica do país, mudança no 
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segmento de mercado que afete o comportamento do planejamento financeiro da Instituição, e 
assim, podendo o orçamento, ser revisto e adequado à nova realidade de mercado. 

A execução do orçamento anual compete à Pró-Reitoria Administrativa, que efetua os 
investimentos e realiza a manutenção de estruturas físicas e equipamentos, de acordo com as 
necessidades acadêmico-administrativas de cada setor da instituição , com ênfases na : 
aplicação de recursos para manutenção e incremento, expansão e/ou adequação; das 
instalações e atualização de equipamentos e material; aplicação de recursos para a formação 
continuada de pessoal docente e técnico administrativo; aplicação de recursos para a 
manutenção e expansão da oferta de programas de ensino, iniciação científica, extensão e 
inovação e gestão e controle dos custos operacionais. 

É importante ressaltar que a instituição destina a maior parte de seus recursos para a 
renumeração do quadro docente, atendendo exigências como a titulação e o regime de trabalho. 
Outra grande parte é aplicada as necessidades de investimento, na abertura de novos cursos de 
graduação e programas de pós-graduação lato sensu, na implantação de novos laboratórios, na 
manutenção e modernização das estruturas existentes.  Além disso, tem sua receita, derivada 
das mensalidades, diminuída de uma parcela significativa, decorrente da concessão de bolsas 
de estudos institucionais contribuindo assim, para a inclusão social, permitindo que uma 
grande parte da população possa ser inserida em cursos superiores. 

9.2. Sustentabilidade Financeira 

9.2.1. Relação com o Desenvolvimento Institucional 

A proposta orçamentária é formulada a partir do PDI, está de acordo com as políticas de 
ensino, iniciação científica e extensão, prevê ampliação e fortalecimento de fontes captadoras 
de recursos e apresenta proposição de estudos para monitoramento e acompanhamento da 
distribuição de créditos, com metas objetivas e mensuráveis. 

A sustentabilidade financeira do CENTRO UNIVERSITÁRIO é comprovada por balanços 
contábeis, onde se observa o contínuo investimento na melhoria, ampliação, construção e 
reforma de salas de aula, ambientes administrativos, laboratórios, equipamentos e biblioteca. 

As previsões financeiras são plenamente compatíveis com as atividades planejadas, 
relativas à política de expansão de cursos, bem como à manutenção dos cursos e programas em 
funcionamento, ambos em estrita atenção ao referencial fundamental de “garantia de 
qualidade”. 

A sustentabilidade financeira do CENTRO UNIVERSITÁRIO está fundamentada no seu 
planejamento financeiro e orçamentário, observando as diretrizes ditadas no PDI e sendo 
adequado à realidade econômico-financeira do país. São aplicados os meios e recursos 
necessários para cumprimento das políticas, metas e atividades programadas, considerando as 
suas condições de sustentabilidade financeira, o significado social dos seus compromissos e os 
padrões de qualidade reconhecidos institucionalmente.  
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9.2.2. Participação da Comunidade Interna 

A proposta orçamentária considera as futuras análises do relatório de avaliação interna e 
prevê ciência, participação e acompanhamento das instâncias gestoras e acadêmicas (estas, 
capacitadas para a gestão de recursos), possibilitando a tomada de decisões internas. 

Os recursos liberados pela Mantenedora são administrados pela Reitoria, encarregada de 
elaborar a proposta orçamentária a partir das propostas recebidas pelos diversos setores do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, congregando assim as diferentes demandas em uma previsão de 
despesas.  

9.3. Planos de Investimentos 

No período 2017/2021, ao CENTRO UNIVERSITÁRIO implantará novos cursos de 
graduação e pós-graduação lato sensu. Dessa forma, os investimentos previstos estão 
relacionados à ampliação da infraestrutura física e acadêmica para atender a proposta de 
implantação dos cursos e dos existentes. 

Os investimentos estão direcionados para a aquisição do acervo específico dos novos 
cursos, assim como a sua expansão e constante atualização; para a expansão dos equipamentos 
de informática e dos recursos tecnológicos e de audiovisual. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO previu ainda recursos para investimento na capacitação de 
pessoal docente, tutores e técnico-administrativo, nas políticas de iniciação científica e 
extensão, e na avaliação institucional.  
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 2017 2018 2019 2020 2021 
      

1. Operação      
      

Receita Presenc 8.769.259,00 9.207.721,95 10.128.494,15 11.141.343,56 12.015.477,56 

Receita EAD 4.818.831,50 5.059.773,08 5.565.750,38 6.122.325,42 6.512.325,72 

Receita Pós-

Graduação 
180.000,00 189.000,00 207.900,00 228.690,00 238.480,00 

Demais Receitas 29.476,40 30.950,22 34.045,24 37.449,77 39.239,67 

Total de Receitas 13.791.566,00 14.487.445,25 15.936.189,77 17.529.808,75 18.805.722,95 

 

Despesas 

     

Corpo Docente 4.361.435,50 4.579.507,28 5.037.458,00 5.541.203,80 6.350.350,60 

Tutores 504.000,00 529.200,00 582.120,00 640.332,00 795.256,00 

Despesas 

Comerciais 

64.274,91 67.488,66 74.237,52 81.661,27 120.345,87 

Despesas 

Administrativas 

6.575.098,39 6.903.853,31 7.594.238,64 8.353.662,50 9.354.453,97 

Demais 

Despesas 

250.546,15 263.073,46 289.380,80 318.318,88 568.324,65 

Despesas Pós-

Graduação 

293.554,81 308.232,55 339.055,81 372.961,39 462.456,87 

Despesas 

Financeiras 

917.218,59 963.079,52 1.059.387,47 1.165.326,22 1.395,654,56 

Total de 

Despesas 

12.966.128,35 13.614.434,77 14.975.878,24 16.473.466,07 
 

17.651.187,96 

      

Resultado da 

Operação 

825.437,65 873.010,48 960.311,53 1.056.342,68 1.154.334,99 
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2. Investimentos      
      

Investimentos em 

Laboratórios 

65.075,30 68.329,065 75.161,97 82.678,17 89.678,65 

Investimentos 

Fixos 

47.872,93 50.266,57 55.293,23 60.822,56 65.456,89 

Investimentos 

Biblioteca 

35.423,85 37.195,04 40.914,55 45.006,00 50.123,67 

Investimentos 

Computadores 

60.200,00 63.210,00 69.531,00 76.484,10 85.231,56 

Total dos 

Investimentos 

208.372,08 218.790,68 240.669,75 264.736,73 290.490,77 
 

      

Fluxo de Caixa 

Livre 

617.065,07 654.219,80 719.641,78 791.605,96 863.844,22 
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ESTATUTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS  

“DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR 

Aprovado pelo CONSU, em reunião extraordinária de 15/06/2012. 

Alterado pelo CONSU, em reunião ordinária de 09/09/2013. 

Alterado pelo CONSU, em reunião ordinária de 28/06/2017. 

Alterado pelo CONSU, em reunião ordinária de 06/12/2018. 
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ESTATUTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR 

TÍTULO I – DO CENTRO UNIVERSITÁRIO, SUAS FINALIDADES E AUTONOMIA 

Capítulo I – Do Centro Universitário 

Art. 1º. O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR, com limite 
territorial de atuação circunscrito ao município de Araras, Estado de São Paulo, e com abrangência 
geográfica de atuação na modalidade de educação a distância circunscrita aos pólos de apoio 
presencial devidamente credenciados, é uma instituição de ensino superior, mantido pela 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ARARAS – AEA, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidades 
lucrativas, inscrita no CNPJ sob o número 44.699.494/0001-10, com sede e foro na cidade de 
Araras/SP, Estatuto registrado em 08 de janeiro de 1972, sob o número 102, fls. 90 do livro “A”, no 
Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Araras, Estado de São Paulo, alterado em Ata no dia 25 
de setembro de 2012, apresentada e protocolada em 01/10/2012, digitalizada e registrada em 
microfilme sob nº 3757 e feita a averbação à margem do registro nº AV.7/102 – Livro “A Nº 1” – PJ, 
no Registro de Pessoas jurídicas de Araras/SP.  

Art. 2º. O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR, doravante 
denominado de CENTRO UNIVERSITÁRIO, rege-se pela legislação de ensino superior, por este 
Estatuto, pelo seu Regimento Geral, pelas normas internas, baixadas pela Reitoria e pelos órgãos 
colegiados e, no que couber, pelo Estatuto da Mantenedora.  

Capítulo II – Das Finalidades 

Art. 3º. O CENTRO UNIVERSITÁRIO tem por finalidades: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo; 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na 
sua formação contínua; 

III – incentivar o trabalho de iniciação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive; 

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da publicação ou de outras 
formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
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VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 
reciprocidade; 

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas 
e benefícios resultantes da criação cultural e da iniciação científica e tecnológica geradas no 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Capítulo III – Da Autonomia 

Art. 4º. O CENTRO UNIVERSITÁRIO goza de autonomia didático-científica, administrativa, 
financeira e disciplinar, nos termos da lei, deste Estatuto e do seu Regimento Geral. 

§1º. A autonomia didático-científica compreende a competência para: 

I – estabelecer sua política de ensino, iniciação científica e extensão; 

II – interagir com entidades culturais e científicas, nacionais e estrangeiras, para desenvolvimento 
de projetos de interesse das políticas de ensino, iniciação científica e extensão; 

III – criar, organizar, modificar, suspender ou extinguir o funcionamento de cursos e programas, 
obedecendo às normas gerais da União; 

IV – fixar e alterar o número de vagas de seus cursos e programas, de acordo com a capacidade 
institucional e as exigências do seu meio; 

V – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes curriculares 
emanadas do Poder Público; 

VI – estabelecer planos, programas e projetos de iniciação científica, produção artística e 
atividades de extensão; 

VII – estabelecer seu regime acadêmico; 

VIII – fixar critérios e normas para a seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos; 

IX – conferir graus, diplomas e outros títulos. 

§2º. A autonomia administrativa compreende a competência para: 

I – elaborar e reformar este Estatuto, e elaborar e reformar o Regimento Geral, sujeito à 
aprovação da Mantenedora; 

II – aprovar a regulamentação de seus órgãos e serviços; 

III – dispor sobre o seu pessoal docente e técnico-administrativo, estabelecendo direitos e 
deveres, assim como formas de seleção, admissão, promoção, licenças, substituições e dispensa; 
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IV – firmar contratos, acordos e convênios que visem ao desenvolvimento técnico-científico, 
didático, cultural, econômico e social da sua área de atuação e influência; 

V – fixar e definir os objetivos da gestão universitária e acompanhar as avaliações de 
desenvolvimento de seus serviços; 

VI – aprovar, ouvida a Mantenedora, e executar planos, programas e projetos de investimentos 
referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos 
conforme dispositivos institucionais. 

§3º. A autonomia financeira compreende a competência para: 

I – administrar o patrimônio da Mantenedora e os rendimentos, colocados a seu serviço, e deles 
dispor nos limites fixados pela mesma; 

II – aceitar subvenções, doações e legados, bem como buscar cooperação financeira mediante 
convênios com entidades nacionais e estrangeiras, públicas e privadas; 

III – elaborar e executar o orçamento anual, submetendo-o à aprovação da Mantenedora. 

§4º. A autonomia disciplinar compreende a competência para: 

I – estabelecer normas disciplinares, com vistas à harmonia e ao relacionamento solidário da 
comunidade universitária; 

II – estabelecer e fixar o regime disciplinar, respeitadas as determinações legais; 

III – aplicar as sanções disciplinares. 

TÍTULO II – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Capítulo I – Dos Princípios de Organização 

Art. 5º. São princípios fundamentais da organização do CENTRO UNIVERSITÁRIO: 

I – unicidade de administração; 

II – estrutura orgânica com base em unidades acadêmicas e administrativas, integradas de maneira 
sistêmica subordinadas à administração superior; 

III – unidade de atuação, vedada a duplicação dos meios para fins idênticos ou equivalentes; 

IV – racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos materiais e humanos; 

V – flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às  características individuais dos alunos, às 
peculiaridades dos diferentes cursos e às possibilidades de combinação dos conhecimentos para a 
estruturação de novos cursos e programas. 
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Capítulo II – Dos Órgãos da Administração 

Art. 6º. A estrutura organizacional do CENTRO UNIVERSITÁRIO é composta por órgãos 
colegiados e órgãos executivos, em dois níveis hierárquicos: Administração Superior e 
Administração Básica. 

§1º. São órgãos da Administração Superior: 

I – Conselho Universitário (CONSU); 

II – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); 

III – Reitoria. 

§2º. São órgãos da Administração Básica: 

I – Colegiados de Curso; 

II – Coordenadorias de Curso. 

Art. 7º. O CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de órgãos suplementares que complementam a 
estrutura organizacional e se destinam a apoiar as atividades acadêmicas e administrativas, em 
geral.  

Art. 8º. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão responsável pela condução do 
processo de avaliação institucional, conforme a legislação vigente. 

Capítulo III – Do Funcionamento dos Órgãos Colegiados 

Art. 9º. Aos órgãos colegiados da Administração Superior aplicam-se as seguintes normas: 

I – as reuniões realizam-se no início e no final de cada semestre e, extraordinariamente, por 
convocação do presidente ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros do respectivo 
órgão; 

II – as reuniões realizam-se com a presença da maioria absoluta dos membros do respectivo 
órgão; 

III – as reuniões de caráter solene são públicas e realizam-se com qualquer número; 

IV – nas votações, são observadas as seguintes regras: 

a) as decisões são tomadas por maioria dos presentes; 

b) as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo decisão do plenário; 

c) as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante voto secreto; 
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d) o presidente do órgão participa da votação e no caso de empate, terá o voto de qualidade; 

e) nenhum membro do órgão pode participar de sessão em que se aprecie matéria de seu 
interesse particular; 

f) cada membro do respectivo órgão terá direito a apenas 01 (um) voto. 

V – da reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final da própria reunião ou 
no início da reunião subsequente; 

VI – os membros do órgão, quando ausentes ou impedidos de comparecer às reuniões, são 
representados por seus substitutos;  

VII – as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário acadêmico, 
aprovado pelo órgão, são convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 
salvo em caso de urgência, constando da convocação, a pauta dos assuntos. 

Parágrafo Único. É obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade no CENTRO 
UNIVERSITÁRIO o comparecimento dos membros às reuniões dos órgãos colegiados de que 
façam parte. 

Art. 10. O Reitor pode pedir o reexame de deliberações dos órgãos colegiados da Administração 
Superior, até 05 (cinco) dias úteis após a reunião em que tiverem sido adotadas, em convocação 
extraordinária. 

Art. 11. Aplicam-se aos órgãos colegiados da Administração Básica as normas deste capítulo, no 
que couber. 

Capítulo IV – Da Administração Superior 

Seção I – Do Conselho Universitário (CONSU) 

Art. 12. O Conselho Universitário (CONSU), órgão máximo de natureza consultiva, deliberativa, 
normativa e recursal do CENTRO UNIVERSITÁRIO, em matéria administrativa, didático-científica 
e disciplinar, é constituído: 

I – pelo Reitor, seu Presidente; 

II – pelo Vice-Reitor 

III – pelos Pró-Reitores; 

IV – por 01 (um) representante dos Coordenadores de Curso, escolhidos por seus pares; 

V – por 01 (um) representante dos professores, escolhidos por seus pares; 

VI – por 01 (um) representante dos tutores, escolhidos por seus pares; 
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VII – por 01 (um) representante do corpo técnico-administrativo, escolhidos por seus pares; 

VIII – por 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares; 

IX – por 01 (um) representante da Comunidade, escolhido pelo Conselho Universitário e 
nomeado pelo Reitor; 

X – por 01 (um) representante da Mantenedora, por ela mesma designado. 

Parágrafo Único. Os representantes têm mandatos de 02 (dois) anos, permitida a recondução, 
com exceção ao representante do corpo discente e ao representante da Comunidade que tem 
mandato de 01 (um) ano, vedada a recondução.  

Art. 13. Compete ao Conselho Universitário: 

I – formular o planejamento, as diretrizes e políticas gerais do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

II – aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

III – aprovar as alterações neste Estatuto, no Regimento Geral e demais regulamentos internos; 

IV – propor emendas  supressivas, aditivas ou substitutivas a este Estatuto;  

V – decidir sobre a criação, modificação, desmembramento, fusão ou extinção de órgãos da 
Administração Básica ou órgãos suplementares; 

VI – aprovar a criação de Pró-Reitorias, por proposta do Reitor; 

VII – decidir sobre a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção de cursos e 
programas, obedecendo às normas gerais da União; 

VIII – fixar e alterar o número de vagas dos cursos e programas, de acordo com a capacidade 
institucional e as exigências do seu meio; 

IX – decretar o recesso parcial ou total das atividades acadêmicas de cada curso ou de todos; 

X – aprovar a proposta orçamentária do CENTRO UNIVERSITÁRIO, bem como aprovar a prestação 
de contas e o relatório de atividades de cada exercício; 

XI – aprovar o quadro de pessoal docente, tutores e técnico-administrativo e suas alterações, 
bem como estabelecer normas referentes à administração dos recursos humanos, 
considerando os meios existentes, ouvida previamente a Mantenedora;  

XII – aprovar a política de pessoal e os planos de carreira;  

XIII – aprovar o regime disciplinar dos corpos docente, tutores, discente e técnico-
administrativo, assim como exercer o poder disciplinar originariamente ou em grau de recurso; 
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XIV – adotar as providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina coletiva e 
individual; 

XV – apurar a responsabilidade do Reitor, dos Pró-Reitores e demais ocupantes de cargos ou 
funções de confiança, com amplo direito de defesa, quando, por omissão ou tolerância, 
permitirem ou favorecerem o não cumprimento da legislação de ensino, deste Estatuto, do 
Regimento Geral ou de normas complementares; 

XVI – decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos em matéria administrativa, 
didático-científica e disciplinar, 

XVII – deliberar sobre representações ou recursos que lhe forem encaminhados pela Reitoria;  

XVIII – aprovar a instituição e a concessão de dignidades acadêmicas, bem como a criação e 
concessão de prêmios;  

XIX – deliberar sobre os atos praticados pelo Reitor ad referendum deste colegiado; 

XX – autorizar o Reitor a celebrar acordos, convênios e parcerias com entidades públicas e privadas; 

XXI – sugerir a criação de fundos de apoio às atividades fins do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

XXII – zelar pelo patrimônio da Mantenedora colocado a serviço das atividades educacionais do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

XXIII – decidir os casos omissos deste Estatuto e do Regimento Geral; 

XXIV – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, por este Estatuto ou pelo 
Regimento Geral.  

Seção II – Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) 

Art. 14. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão central de coordenação e 
supervisão do ensino, da iniciação científica e da extensão, com atribuições deliberativas, 
normativas e consultivas, é constituído:  

I – pelo Reitor, seu Presidente; 

II – pelos Pró-Reitores;  

III – pelo Coordenador de Graduação;  

IV – pelo Coordenador de Pós-Graduação;  

V – pelo Coordenador do Núcleo de Educação a Distância (NEaD);  

VI – pelo Coordenador de Iniciação Científica;  
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VII – pelo Coordenador de Extensão;  

VIII – por 01 (um) representante dos Coordenadores de Curso, escolhidos por seus pares; 

IX – por 01 (um) representante dos professores, escolhidos por seus pares; 

XI – por 01 (um) representante dos tutores, escolhidos por seus pares; 

XII – por 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares. 

Parágrafo Único. Os representantes têm mandatos de 02 (dois) anos, permitida a recondução, 
com exceção ao representante do corpo discente que tem mandato de 01 (um) ano, vedada a 
recondução.  

Art. 15. Compete ao CONSEPE: 

I – formular as políticas de ensino, iniciação científica e extensão do CENTRO UNIVERSITÁRIO, 
assim como as demais estabelecidas para a completude do Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 

II – elaborar e aprovar o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

III – fixar o regime acadêmico do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

IV – aprovar o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos cursos e programas do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

V – fixar normas sobre processo seletivo, matrículas, transferência e aproveitamento de 
estudos, avaliação do rendimento acadêmico, estágios supervisionados, atividades 
complementares e trabalhos de conclusão de curso; 

VI – estabelecer as normas complementares às do Regimento Geral, que se incluem no âmbito 
de suas atribuições; 

VII – sugerir a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção de cursos e programas, 
obedecendo às normas gerais da União; 

VIII – propor a fixação e/ou alteração do número de vagas dos cursos e programas, de acordo 
com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; 

IX – aprovar os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação; 

X – apreciar as propostas de projetos de iniciação científica e extensão; 

XI – aprovar a oferta dos cursos de extensão;  



 
Recredenciamento Portaria MEC 1.450 de 14/11/2017 
Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 185 de 243 

XII – deliberar sobre propostas, indicações ou representações, em assuntos de sua competência, 
submetendo-as, quando couber, ao Conselho Universitário;   

XIII – decidir, inclusive em grau de recurso, sobre qualquer matéria de suas atribuições; 

XIV – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, por este Estatuto ou pelo 
Regimento Geral.  

Seção III – Da Reitoria 

Art. 16. A Reitoria, órgão executivo superior que superintende, coordena e supervisiona todas as 
atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO, é constituída pelo Reitor, pelo Vice-Reitor, pela Pró-Reitoria 
Acadêmica, pela Pró-Reitoria Administrativa e outras Pró-Reitorias que venham a ser devidamente 
constituídas. 

Art. 17. O Reitor e o Vice-Reitor são nomeados pela Mantenedora, para mandato de 04 (quatro) 
anos, permitida a recondução.  

Parágrafo Único. Em suas faltas e impedimentos, o Reitor será substituído pelo Vice-Reitor, e 
na ausência deste, por um dos Pró-Reitores à escolha do Reitor. 

Art. 19. Compete ao Reitor: 

I – dirigir o CENTRO UNIVERSITÁRIO e promover-lhe a representação; 

II – coordenar e supervisionar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO;  

III – propor alteração deste Estatuto ou do Regimento Geral; 

IV – convocar e presidir as reuniões dos órgãos colegiados da Administração Superior, com 
direito a voto, e no caso de empate, a voto de qualidade; 

V – cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos colegiados da Administração Superior; 

VI – formalizar as deliberações dos órgãos colegiados da Administração Superior; 

VII – baixar portarias e demais atos normativos; 

VIII – propor ao Conselho Universitário acordos, convênios e parcerias com entidades públicas e 
privadas; 

IX – propor à Mantenedora a admissão, a nomeação, a licença e a dispensa de professores, 
tutores e funcionários do CENTRO UNIVERSITÁRIO, na forma estabelecida na lei, neste Estatuto 
e no Regimento Geral; 

X – designar os ocupantes dos cargos e funções de confiança; 
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XI – constituir grupos de trabalho ou comissões especiais, permanentes ou temporárias, para 
fins específicos e comissões encarregadas de processos disciplinares; 

XII – constituir e designar os membros da Comissão Própria de Avaliação, responsável pela 
condução do processo de avaliação institucional, atendendo aos requisitos estabelecidos pela 
legislação; 

XIII – elaborar a proposta orçamentária, para cada exercício; 

XIV – organizar e encaminhar ao Conselho Universitário a prestação de contas e o relatório de 
atividades de cada exercício; 

XV – propor ao Conselho Universitário a concessão de dignidades acadêmicas, bem como a 
criação e a concessão de prêmios;  

XVI – conferir graus, diplomas e outros títulos acadêmicos; 

XVII – expedir e assinar diplomas e certificados de cursos e programas e de títulos concedidos 
pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

XVIII – zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito do CENTRO UNIVERSITÁRIO, 
respondendo por abuso ou omissão; 

XIX – exercer o poder disciplinar, no âmbito de suas atribuições; 

XX – decidir sobre propostas, indicações ou representações e deliberar sobre matéria administrativa 
que lhe for submetida pelas Pró-Reitorias; 

XXI – deliberar sobre outras matérias que lhe  sejam atribuídas pelo presente Estatuto, ou nele 
omissas, submetendo sua decisão, quando for o caso, aos órgãos colegiados da Administração 
Superior; 

XXII – adotar, em casos excepcionais, decisão ad referendum do Conselho Universitário, 
devendo encaminhar para deliberação do mesmo, na reunião imediata; 

XXIII – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, por este Estatuto ou pelo 
Regimento Geral.  

Art. 20. Ao Vice-Reitor, principal colaborador do Reitor em tarefas de caráter permanente do 
Centro Universitário, compete: 

I – substituir o Reitor em suas faltas e impedimentos; 

II – exercer atividades de supervisão e de coordenação administrativa no CENTRO UNIVERSITÁRIO, 
que lhe sejam delegadas pelo Reitor. 
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Art. 21. Os titulares das Pró-Reitorias são escolhidos e nomeados pelo Reitor, para mandato de 04 
(quatro) anos, permitida a recondução.  

Art. 22. A Pró-Reitoria Acadêmica é o órgão executivo responsável pelo planejamento, coordenação 
e execução de todas as atividades acadêmicas de ensino, iniciação científica  e extensão e do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 23. Compete ao Pró-Reitor Acadêmico: 

I – acompanhar e supervisionar as atividades das coordenadorias e órgãos que integram o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, em consonância à orientação do CONSU e do CONSEPE; 

II – responsabilizar-se pela execução dos projetos pedagógicos em consonância às diretrizes 
curriculares nacionais e aos padrões de qualidade exigidos;  

III – propor ao CONSEPE modificações, revisões e atualizações nas matrizes curriculares dos cursos 
ministrados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

IV – indicar os Coordenadores de Curso e dos órgãos técnicos suplementares; 

V – encaminhar ao Reitor proposta de contratação e de desligamento de membros do corpo 
docente e de tutores;  

VI – deliberar sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos, ouvido  o Coordenador 
do curso correspondente; 

VII – fixar o número de alunos por turma;  

VIII – aprovar o horário das aulas, bem como sua distribuição entre os docentes; 

IX – encaminhar para aprovação do CONSEPE o calendário acadêmico e o edital do processo 
seletivo; 

X – fixar o número de alunos de iniciação científica, extensão e de monitores do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO; 

XI – propor ao CONSEPE os regulamentos das atividades acadêmicas do CENTRO UNIVERSITÁRIO;  

XII – emitir parecer, no prazo máximo de 30 dias, sobre representações dos corpos docente, de 
tutores e discente; 

XIII – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

Art. 24. A Pró-Reitoria Administrativa é o órgão executivo responsável pelo planejamento, 
coordenação e execução de todas as atividades administrativas, financeiras e de pessoal do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. 
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Art. 25. Compete à Pró-Reitoria Administrativa: 

I – gerenciar e renovar os procedimentos administrativos inerentes às áreas de atuação, em 
consonância às normas e procedimentos constantes do padrão de qualidade do Ministério da 
Educação; 

II – gerenciar as atividades relacionadas à ampliação, manutenção e conservação das edificações e 
instalações; 

III – facilitar o processo decisório da instituição, pelo fornecimento de sistemas de informações; 

IV – exercer a administração e controle da ocupação de espaços físicos do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

V – otimizar os recursos orçamentários destinados a despesas com materiais, obras e serviços; 

VI – promover o contínuo abastecimento de materiais de uso comum e serviços necessários ao 
desenvolvimento das atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

VII – garantir a limpeza e a segurança do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

VIII – administrar o sistema de telefonia do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

IX – encaminhar ao Reitor proposta de contratação e de desligamento de membros do corpo 
técnico-administrativo; 

X – auxiliar o Reitor na elaboração de relatórios, planos e propostas orçamentárias do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO;  

XI – emitir parecer, no prazo máximo de 30 dias, sobre representações do corpo técnico-
administrativo; 

XIII – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

Art. 26. As Pró-Reitorias poderão criar coordenadorias técnicas para auxiliar na gestão do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, após aprovação do Conselho Universitário (CONSU). 

Art. 27. Poderão ser criadas Pró-Reitorias e outros órgãos técnicos, por indicação do Reitor e 
aprovação do Conselho Universitário. 

Art. 28. Constituem-se órgãos de assessoramento permanente à Reitoria: 

I – Assessoria jurídica;    

II – Ouvidoria.  
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Capítulo V – Da Administração Básica 

Seção I – Dos Colegiados de Curso 

Art. 29. O Colegiado de Curso, responsável pela coordenação didática de cada curso, é 
constituído: 

I – pelo Coordenador do Curso, seu Presidente; 

II – por todos os professores que ministram disciplinas de matérias distintas da matriz 
curricular do curso;  

III – por 01 (um) representante dos tutores, escolhido por seus pares, no caso de cursos a 
distância; 

IV – por 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares. 

Parágrafo Único. O representante dos tutores e do corpo discente tem mandato de 01 (um) ano, 
vedada a recondução.  

Art. 30. Compete ao Colegiado de Curso: 

I – aprovar e reformular o projeto pedagógico do curso, a ser submetido ao Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão;  

II – elaborar a matriz curricular do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e 
respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do Poder Público; 

III – fixar diretrizes para a elaboração de planos e programas de ensino, no âmbito do curso;  

IV – promover a avaliação do curso; 

V – decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento dos 
interessados; 

VI – apreciar os recursos interpostos por alunos, no âmbito de sua competência, como primeira 
instância;  

VII – colaborar com os demais órgãos do CENTRO UNIVERSITÁRIO no âmbito de sua atuação;  

VIII – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, por este Estatuto ou pelo 
Regimento Geral.  

Parágrafo Único. O Colegiado de Curso é assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante do 
Curso, composto na forma da legislação vigente. 
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Art. 31. O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 02 (duas) vezes por semestre, e, 
extraordinariamente, por convocação do Coordenador de Curso, ou por convocação de 2/3 
(dois terços) de seus membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos e serem 
tratados. 

Seção II – Das Coordenadorias de Curso 

Art. 32. A Coordenadoria de Curso, a cargo do Coordenador de Curso, é o órgão executivo da 
Administração Básica, responsável pela orientação, coordenação e supervisão do curso. 

Art. 33. O Coordenador de Curso é designado pelo Pró-Reitor Acadêmico, dentre os professores 
do curso, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução. 

Parágrafo Único. Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador de Curso será substituído por 
professor designado pelo Pró-Reitor Acadêmico. 

Art. 34. Compete ao Coordenador de Curso: 

I – integrar, convocar e presidir o Colegiado de Curso; 

II – cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado de Curso e dos demais órgãos da 
Administração Superior; 

III – acompanhar e avaliar a execução do Projeto Pedagógico de Curso, em conjunto com o 
Núcleo Docente Estruturante; 

IV – orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 

IV – elaborar o horário do curso e fornecer ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão os 
subsídios para a organização do calendário acadêmico; 

V – fiscalizar a observância do regime acadêmico e o cumprimento dos programas e planos de 
ensino, bem como a execução dos demais projetos da Coordenadoria de Curso; 

VI – acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no âmbito do curso; 

VII – homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de curso; 

VIII – exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 

IX – acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o desempenho do corpo 
docente, tutores e do corpo discente; 

X – elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas e 
encaminhá-lo à Pró-Reitoria Acadêmica; 
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XI – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, por este Estatuto ou pelo 
Regimento Geral. 

Capítulo VI – Dos Órgãos Suplementares 

Art. 35. Os órgãos suplementares são criados pelo Conselho Universitário, mediante proposta 
de qualquer órgão da Administração Superior ou da Administração Básica, por intermédio da 
Reitoria. 

Parágrafo Único. Cabe ao Reitor encaminhar, ao Conselho Universitário, com parecer 
conclusivo, as propostas que lhe forem submetidas. 

Art. 36. Complementam a estrutura organizacional do CENTRO UNIVERSITÁRIO: 

I – no âmbito da Pró-Reitoria Acadêmica: 

a) Secretaria Geral; 

b) Coordenadoria de Graduação; 

c) Coordenadoria de Pós-Graduação; 

d) Núcleo de Educação a Distância (NEaD); 

e) Coordenadoria de Iniciação Científica; 

f) Coordenadoria de Extensão. 

g) Núcleo de Apoio Psicopedagógico. 

II – no âmbito da Pró-Reitoria Administrativa: 

a) Biblioteca; 

b) Setor Tecnologia da Informação e Comunicação; 

c) Setor de Infraestrutura. 

Art. 37. A indicação do responsável pelos órgãos suplementares é de competência da Pró-Reitoria a 
que estiver subordinado. 

TÍTULO III – DO ENSINO, DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DA EXTENSÃO 

Capítulo I – Do Ensino 

Art. 38. O ensino é ministrado nas seguintes espécies de cursos e programas, presenciais ou a 
distância: 
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I – de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 
tenham sido classificados em processo seletivo; 

II – de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 
graduação e que atendem as exigências estabelecidas pelos órgãos competentes do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO; 

III – extensão abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso 
pelos órgãos competentes do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 39. O regime acadêmico dos cursos e programas do CENTRO UNIVERSITÁRIO, em seus 
aspectos comuns, obedece às normas estabelecidas no Regimento Geral.  

Capítulo II – Da Iniciação Científica 

Art. 40. A iniciação científica é considerada como recurso educativo, destinado ao cultivo de 
atividade científica indispensáveis à formação superior e, como função específica, à busca de novos 
conhecimentos e técnicas. 

Capítulo III – Da Extensão  

Art. 41. A extensão, como processo educativo, dirige-se à comunidade, abrangendo cursos e 
serviços, beneficiando-a das conquistas resultantes do trabalho científico desenvolvido no CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. 

TÍTULO IV – DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

Art. 42. A comunidade universitária é constituída pelo corpo docente, pelos tutores, pelo corpo 
técnico-administrativo e pelo corpo discente. 

Capítulo I – Do Corpo Docente 

Art. 43. O corpo docente do CENTRO UNIVERSITÁRIO constitui-se de professores, que exercem, em 
nível superior, as atividades de ensino, iniciação científica  e extensão, distribuídos em quadro 
fixo, integrado em categorias e níveis distintos, conforme descrito no Plano de Carreira Docente. 

Parágrafo Único. Além dos integrantes do quadro fixo, o CENTRO UNIVERSITÁRIO pode admitir, por 
prazo determinado, para atividades docentes específicas: 

I – professores colaboradores, a fim de atender as necessidades eventuais ou transitórias; 

II – professores visitantes, de reconhecida qualificação e experiência, para programas específicos; 

III – pesquisadores associados, os profissionais de nível superior envolvidos em atividades de 
iniciação científica, em suas áreas de atuação. 
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Art. 44. Os professores são contratados pela Mantenedora, segundo o regime jurídico das leis 
trabalhistas. 

Capítulo II – Do Corpo de Tutores 

Art. 45. O corpo de tutores do CENTRO UNIVERSITÁRIO é constituído por todos os profissionais 
de nível superior que atuam na área de conhecimento de sua formação, dando suporte às 
atividades dos docentes e realizando mediação pedagógica junto aos alunos dos cursos ou 
disciplinas ministradas a distância.  

Art. 46. Os tutores são contratados pela Mantenedora, segundo o regime jurídico das leis 
trabalhistas. 

Capítulo III – Do Corpo Técnico-Administrativo 

Art. 47. Constituem o corpo técnico-administrativo do CENTRO UNIVERSITÁRIO os 
funcionários não-docentes, com funções próprias que tem a seu cargo os serviços necessários 
ao bom funcionamento do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 48. Os funcionários são contratados pela Mantenedora, segundo o regime jurídico das leis 
trabalhistas. 

Capítulo IV – Do Corpo Discente 

Art. 49. O corpo discente do CENTRO UNIVERSITÁRIO é constituído pelos alunos regulares e os alunos 
não regulares. 

§1º. O aluno regular é aquele matriculado nos cursos e programas ofertados pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. 

§2º. O aluno não regular é aquele matriculado em disciplinas isoladas de qualquer curso 
oferecido pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 50. São reconhecidos como órgãos representativos do corpo discente do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO o Diretório e os Centros Acadêmicos com estatutos ou regimentos próprios. 

TÍTULO V – DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS 

Capítulo I – Dos Diplomas e Certificados 

Art. 51. O CENTRO UNIVERSITÁRIO concede diploma aos concluintes dos seguintes cursos: de 
graduação, de mestrado e de doutorado. 

Art. 52. O CENTRO UNIVERSITÁRIO concede certificado aos concluintes dos seguintes cursos: 
de especialização, de aperfeiçoamento, de extensão e outros. 
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Capítulo II – Das Dignidades Acadêmicas 

Art. 53. O CENTRO UNIVERSITÁRIO poderá conferir as seguintes dignidades acadêmicas: 

I – Mérito Universitário, às pessoas que se tenham destacado nas áreas técnico-científicas, 
educacionais, culturais ou de promoção humana, que embora não pertençam ao seu quadro, lhe 
tenham prestado relevantes serviços; 

II – Professor Emérito, a seus professores que tenham alcançado posição de destaque e mérito, no 
ensino ou na iniciação científica; 

III – Mérito Acadêmico, a seus alunos concluintes de cursos, que se tenham distinguido em suas 
atividades de estudo ou de iniciação científica; 

IV – Doutor Honoris Causa, a personalidades nacionais ou estrangeiras que tenham contribuído, de 
modo significativo, para o progresso das ciências, das letras, da educação ou das artes. 

Art. 54. A concessão das dignidades acadêmicas pode ser proposta pelo Reitor ou pelo Conselho 
Universitário e deve ser por este aprovada. 

TÍTULO VI – DOS RECURSOS FINANCEIROS E PATRIMÔNIO 

Art. 55. Os recursos financeiros do CENTRO UNIVERSITÁRIO são provenientes de: 

I – dotações da Mantenedora; 

II – mensalidades, anuidades, contribuições ou taxas advindas dos cursos e programas 
oferecidos; 

III – valores resultantes de acordos e convênios e de serviços prestados à comunidade; 

IV – produtos de alienação de bens ou de investimentos, desde que aprovada pela Mantenedora; 

V – auxílios e subvenções que lhe sejam destinados. 

Parágrafo Único. Para promover atividades e programas específicos, a Mantenedora poderá 
instituir fundos especiais, constituídos por dotações próprias, doações e legados. 

Art. 56. A Mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO obriga-se a: 

I – não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou 
concessão de vantagens ou benefícios a seus instituidores; 

II – aplicar os excedentes financeiros integralmente na manutenção das  finalidades da mantida; 

III – manter escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de 
assegurar sua exatidão; 
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IV – em caso de encerramento de suas atividades destinar seu patrimônio a outra instituição 
congênere ou ao Poder Público. 

Art. 57. O exercício financeiro do CENTRO UNIVERSITÁRIO coincidirá com o ano civil. 

Art. 58. A Mantenedora, nos termos de seu Estatuto, é a legítima proprietária e titular de todos os 
bens móveis, imóveis e direitos colocados à disposição de CENTRO UNIVERSITÁRIO, para a 
consecução de suas finalidades e desenvolvimento de suas atividades. 

Parágrafo Único. Depende de aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO que importem aumento de despesa não prevista no orçamento. 

TÍTULO VII – DAS RELAÇÕES COM A MANTENEDORA 

Art. 59. A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas e ao público, em geral, pelo 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, incumbindo-lhe tomar todas as medidas necessárias ao seu bom 
funcionamento, respeitados os limites da lei e deste Estatuto, a liberdade acadêmica dos corpos docente 
e discente e a autoridade própria de seus órgãos colegiados e órgãos executivos. 

Art. 60. Compete precipuamente à Mantenedora promover adequados meios de funcionamento 
das atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO colocando-lhe à disposição, os bens móveis e 
imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos, assegurando-lhe os suficientes 
recursos financeiros de custeio. 

TÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 61. O presente Estatuto deve ser aprovado pela maioria simples dos membros do Conselho 
Universitário.  

§1º. A alteração estatutária é de iniciativa do Reitor ou do Conselho Universitário. 

§2º. As alterações de caráter acadêmico serão aplicadas no período letivo seguinte ao de sua 
aprovação ou, imediatamente, nos casos em que não acarretem prejuízo à vida acadêmica dos 
alunos. 

Art. 62. O CENTRO UNIVERSITÁRIO e os órgãos que o constitui abster-se-ão de promover ou 
autorizar quaisquer manifestações de caráter político-partidárias e religiosas. 

Parágrafo Único Os pronunciamentos públicos que envolvam responsabilidades e compromissos do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO podem ser feitos somente com aprovação prévia do Reitor.  

Art. 63. Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos, segundo a natureza dos mesmos, pelos 
órgãos superiores do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 64. O presente Estatuto entra em vigor na data de sua publicação, observadas as demais 
formalidades legais, revogando as disposições em contrário. 
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REGIMENTO GERAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR 

TÍTULO I – DO CENTRO UNIVERSITÁRIO, SUAS FINALIDADES E AUTONOMIA 

Capítulo I – Do Centro Universitário 

Art. 1º. O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR, com limite 
territorial de atuação circunscrito ao município de Araras, Estado de São Paulo, e com abrangência 
geográfica de atuação na modalidade de educação a distância circunscrita aos pólos de apoio 
presencial devidamente credenciados, é uma instituição de ensino superior, mantido pela 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE ARARAS – AEA, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidades 
lucrativas, inscrita no CNPJ sob o número 44.699.494/0001-10, com sede e foro na cidade de 
Araras/SP, Estatuto registrado em 08 de janeiro de 1972, sob o número 102, fls. 90 do livro “A”, no 
Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Araras, Estado de São Paulo, alterado em Ata no dia 25 
de setembro de 2012, apresentada e protocolada em 01/10/2012, digitalizada e registrada em 
microfilme sob nº 3757 e feita a averbação à margem do registro nº AV.7/102 – Livro “A Nº 1” – PJ, 
no Registro de Pessoas jurídicas de Araras/SP. 

Art. 2º. O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAS “DR. EDMUNDO ULSON” – UNAR, doravante 
denominado de CENTRO UNIVERSITÁRIO, rege-se pela legislação de ensino superior, por seu 
Estatuto, por este Regimento Geral, pelas normas internas, baixadas pela Reitoria e pelos órgãos 
colegiados e, no que couber, pelo Estatuto da Mantenedora.  

Capítulo II – Das Finalidades 

Art. 3º. O CENTRO UNIVERSITÁRIO tem por finalidades: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 

III – incentivar o trabalho de iniciação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem 
e do meio em que vive; 

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, da publicação ou de outras 
formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
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VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 
reciprocidade; 

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e 
benefícios resultantes da criação cultural e da iniciação científica e tecnológica geradas no CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. 

Capítulo III – Da Autonomia 

Art. 4º. O CENTRO UNIVERSITÁRIO goza de autonomia didático-científica, administrativa, financeira 
e disciplinar, nos termos da lei, do seu Estatuto e deste Regimento Geral. 

§1º. A autonomia didático-científica compreende a competência para: 

I – estabelecer sua política de ensino, iniciação científica e extensão; 

II – interagir com entidades culturais e científicas, nacionais e estrangeiras, para desenvolvimento 
de projetos de interesse das políticas de ensino, iniciação científica e extensão; 

III – criar, organizar, modificar, suspender ou extinguir o funcionamento de cursos e programas, 
obedecendo às normas gerais da União; 

IV – fixar e alterar o número de vagas de seus cursos e programas, de acordo com a capacidade 
institucional e as exigências do seu meio; 

V – fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes curriculares emanadas 
do Poder Público; 

VI – estabelecer planos, programas e projetos de iniciação científica, produção artística e atividades 
de extensão; 

VII – estabelecer seu regime acadêmico; 

VIII – fixar critérios e normas para a seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos; 

IX – conferir graus, diplomas e outros títulos. 

§2º. A autonomia administrativa compreende a competência para: 

I – elaborar e reformar o Estatuto, e elaborar e reformar o Regimento Geral, sujeito à aprovação da 
Mantenedora; 

II – aprovar a regulamentação de seus órgãos e serviços; 
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III – dispor sobre o seu pessoal docente e técnico-administrativo, estabelecendo direitos e deveres, 
assim como formas de seleção, admissão, promoção, licenças, substituições e dispensa; 

IV – firmar contratos, acordos e convênios que visem ao desenvolvimento técnico-científico, 
didático, cultural, econômico e social da sua área de atuação e influência; 

V – fixar e definir os objetivos da gestão universitária e acompanhar as avaliações de 
desenvolvimento de seus serviços; 

VI – aprovar, ouvida a Mantenedora, e executar planos, programas e projetos de investimentos 
referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme 
dispositivos institucionais. 

§3º. A autonomia financeira compreende a competência para: 

I – administrar o patrimônio da Mantenedora e os rendimentos, colocados a seu serviço, e deles 
dispor nos limites fixados pela mesma; 

II – aceitar subvenções, doações e legados, bem como buscar cooperação financeira mediante 
convênios com entidades nacionais e estrangeiras, públicas e privadas; 

III – elaborar e executar o orçamento anual, submetendo-o à aprovação da Mantenedora. 

§4º. A autonomia disciplinar compreende a competência para: 

I – estabelecer normas disciplinares, com vistas à harmonia e ao relacionamento solidário da 
comunidade universitária; 

II – estabelecer e fixar o regime disciplinar, respeitadas as determinações legais; 

III – aplicar as sanções disciplinares. 

TÍTULO II – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Capítulo I – Dos Órgãos da Administração 

Art. 5º. A estrutura organizacional do CENTRO UNIVERSITÁRIO é composta por órgãos 
colegiados e órgãos executivos, em dois níveis hierárquicos: Administração Superior e 
Administração Básica. 

§1º. São órgãos da Administração Superior: 

I – Conselho Universitário (CONSU); 

II – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); 
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III – Reitoria. 

§2º. São órgãos da Administração Básica: 

I – Colegiados de Curso; 

II – Coordenadorias de Curso. 

Art. 6º. O CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de órgãos suplementares que complementam a 
estrutura organizacional e se destinam a apoiar as atividades acadêmicas e administrativas, em 
geral.  

Art. 7º. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão responsável pela condução do 
processo de avaliação institucional, conforme a legislação vigente. 

Capítulo II – Da Administração Superior 

Seção I – Do Conselho Universitário (CONSU) 

Art. 8º. O Conselho Universitário (CONSU), órgão máximo de natureza consultiva, deliberativa, 
normativa e recursal do CENTRO UNIVERSITÁRIO, em matéria administrativa, didático-científica e 
disciplinar, é constituído: 

I – pelo Reitor, seu Presidente; 

II – pelo Vice-Reitor 

III – pelos Pró-Reitores; 

IV – por 01 (um) representante dos Coordenadores de Curso, escolhidos por seus pares; 

V – por 01 (um) representante dos professores, escolhidos por seus pares; 

VI – por 01 (um) representante dos tutores, escolhidos por seus pares; 

VII – por 01 (um) representante do corpo técnico-administrativo, escolhidos por seus pares; 

VIII – por 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares; 

IX – por 01 (um) representante da Comunidade, escolhido pelo Conselho Universitário e nomeado 
pelo Reitor; 

X – por 01 (um) representante da Mantenedora, por ela mesma designado. 

Parágrafo Único. Os representantes têm mandatos de 02 (dois) anos, permitida a recondução, 
com exceção ao representante do corpo discente e ao representante da Comunidade que tem 
mandato de 01 (um) ano, vedada a recondução.  
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Art. 9º. Compete ao Conselho Universitário: 

I – formular o planejamento, as diretrizes e políticas gerais do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

II – aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

III – aprovar as alterações no Estatuto, no Regimento Geral e demais regulamentos internos; 

IV – propor emendas  supressivas, aditivas ou substitutivas ao Estatuto;  

V – decidir sobre a criação, modificação, desmembramento, fusão ou extinção de órgãos da 
Administração Básica ou órgãos suplementares; 

VI – aprovar a criação de Pró-Reitorias, por proposta do Reitor; 

VII – decidir sobre a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção de cursos e 
programas, obedecendo às normas gerais da União; 

VIII – fixar e alterar o número de vagas dos cursos e programas, de acordo com a capacidade 
institucional e as exigências do seu meio; 

IX – decretar o recesso parcial ou total das atividades acadêmicas de cada curso ou de todos; 

X – aprovar a proposta orçamentária do CENTRO UNIVERSITÁRIO, bem como aprovar a prestação 
de contas e o relatório de atividades de cada exercício; 

XI – aprovar o quadro de pessoal docente, tutores e técnico-administrativo e suas alterações, bem 
como estabelecer normas referentes à administração dos recursos humanos, considerando os 
meios existentes, ouvida previamente a Mantenedora;  

XII – aprovar a política de pessoal e os planos de carreira;  

XIII – aprovar o regime disciplinar dos corpos docente, tutores, discente e técnico-administrativo, 
assim como exercer o poder disciplinar originariamente ou em grau de recurso; 

XIV – adotar as providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina coletiva e 
individual; 

XV – apurar a responsabilidade do Reitor, dos Pró-Reitores e demais ocupantes de cargos ou 
funções de confiança, com amplo direito de defesa, quando, por omissão ou tolerância, 
permitirem ou favorecerem o não cumprimento da legislação de ensino, do Estatuto, do 
Regimento Geral ou de normas complementares; 

XVI – decidir os recursos interpostos de decisões dos demais órgãos em matéria administrativa, 
didático-científica e disciplinar, 
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XVII – deliberar sobre representações ou recursos que lhe forem encaminhados pela Reitoria;  

XVIII – aprovar a instituição e a concessão de dignidades acadêmicas, bem como a criação e 
concessão de prêmios;  

XIX – deliberar sobre os atos praticados pelo Reitor ad referendum deste colegiado; 

XX – autorizar o Reitor a celebrar acordos, convênios e parcerias com entidades públicas e privadas; 

XXI – sugerir a criação de fundos de apoio às atividades fins do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

XXII – zelar pelo patrimônio da Mantenedora colocado a serviço das atividades educacionais do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

XXIII – decidir os casos omissos do Estatuto e do Regimento Geral; 

XXIV – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, pelo Estatuto ou por este 
Regimento Geral.  

Seção II – Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) 

Art. 10. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão central de coordenação e 
supervisão do ensino, da iniciação científica e da extensão, com atribuições deliberativas, 
normativas e consultivas, é constituído:  

I – pelo Reitor, seu Presidente; 

II – pelos Pró-Reitores;  

III – pelo Coordenador de Graduação;  

IV – pelo Coordenador de Pós-Graduação;  

V – pelo Coordenador do Núcleo de Educação a Distância (NEaD);  

VI – pelo Coordenador de Iniciação Científica;  

VII – pelo Coordenador de Extensão;  

VIII – por 01 (um) representante dos Coordenadores de Curso, escolhidos por seus pares; 

IX – por 01 (um) representante dos professores, escolhidos por seus pares; 

XI – por 01 (um) representante dos tutores, escolhidos por seus pares; 

XII – por 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares. 



 
Recredenciamento Portaria MEC 1.450 de 14/11/2017 
Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 206 de 243 

Parágrafo Único. Os representantes têm mandatos de 02 (dois) anos, permitida a recondução, 
com exceção ao representante do corpo discente que tem mandato de 01 (um) ano, vedada a 
recondução.  

Art. 11. Compete ao CONSEPE: 

I – formular as políticas de ensino, iniciação científica e extensão do CENTRO UNIVERSITÁRIO, assim 
como as demais estabelecidas para a completude do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

II – elaborar e aprovar o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

III – fixar o regime acadêmico do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

IV – aprovar o calendário acadêmico e o horário de funcionamento dos cursos e programas do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

V – fixar normas sobre processo seletivo, matrículas, transferência e aproveitamento de estudos, 
avaliação do rendimento acadêmico, estágios supervisionados, atividades complementares e 
trabalhos de conclusão de curso; 

VI – estabelecer as normas complementares às do Regimento Geral, que se incluem no âmbito de 
suas atribuições; 

VII – sugerir a criação, organização, modificação, suspensão ou extinção de cursos e programas, 
obedecendo às normas gerais da União; 

VIII – propor a fixação e/ou alteração do número de vagas dos cursos e programas, de acordo 
com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; 

IX – aprovar os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação; 

X – apreciar as propostas de projetos de iniciação científica e extensão; 

XI – aprovar a oferta dos cursos de extensão;  

XII – deliberar sobre propostas, indicações ou representações, em assuntos de sua competência, 
submetendo-as, quando couber, ao Conselho Universitário;   

XIII – decidir, inclusive em grau de recurso, sobre qualquer matéria de suas atribuições; 

XIV – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, pelo Estatuto ou por este 
Regimento Geral.  
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Seção III – Da Reitoria 

Art. 12. A Reitoria, órgão executivo superior que superintende, coordena e supervisiona todas as 
atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO, é constituída pelo Reitor, pelo Vice-Reitor, pela Pró-Reitoria 
Acadêmica, pela Pró-Reitoria Administrativa e outras Pró-Reitorias que venham a ser devidamente 
constituídas. 

Art. 13. O Reitor e o Vice-Reitor são nomeados pela Mantenedora, para mandato de 04 (quatro) 
anos, permitida a recondução.  

Parágrafo Único. Em suas faltas e impedimentos, o Reitor será substituído pelo Vice-Reitor, e na 
ausência deste, por um dos Pró-Reitores à escolha do Reitor. 

Art. 14. Compete ao Reitor: 

I – dirigir o CENTRO UNIVERSITÁRIO e promover-lhe a representação; 

II – coordenar e supervisionar a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO;  

III – propor alteração do Estatuto ou do Regimento Geral; 

IV – convocar e presidir as reuniões dos órgãos colegiados da Administração Superior, com direito 
a voto, e no caso de empate, a voto de qualidade; 

V – cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos colegiados da Administração Superior; 

VI – formalizar as deliberações dos órgãos colegiados da Administração Superior; 

VII – baixar portarias e demais atos normativos; 

VIII – propor ao Conselho Universitário acordos, convênios e parcerias com entidades públicas e 
privadas; 

IX – propor à Mantenedora a admissão, a nomeação, a licença e a dispensa de professores, tutores 
e funcionários do CENTRO UNIVERSITÁRIO, na forma estabelecida na lei, no Estatuto e no 
Regimento Geral; 

X – designar os ocupantes dos cargos e funções de confiança; 

XI – constituir grupos de trabalho ou comissões especiais, permanentes ou temporárias, para fins 
específicos e comissões encarregadas de processos disciplinares; 

XII – constituir e designar os membros da Comissão Própria de Avaliação, responsável pela condução 
do processo de avaliação institucional, atendendo aos requisitos estabelecidos pela legislação; 
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XIII – elaborar a proposta orçamentária, para cada exercício; 

XIV – organizar e encaminhar ao Conselho Universitário a prestação de contas e o relatório de 
atividades de cada exercício; 

XV – propor ao Conselho Universitário a concessão de dignidades acadêmicas, bem como a criação 
e a concessão de prêmios;  

XVI – conferir graus, diplomas e outros títulos acadêmicos; 

XVII – expedir e assinar diplomas e certificados de cursos e programas e de títulos concedidos pelo 
CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

XVIII – zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito do CENTRO UNIVERSITÁRIO, 
respondendo por abuso ou omissão; 

XIX – exercer o poder disciplinar, no âmbito de suas atribuições; 

XX – decidir sobre propostas, indicações ou representações e deliberar sobre matéria 
administrativa que lhe for submetida pelas Pró-Reitorias; 

XXI – deliberar sobre outras matérias que lhe  sejam atribuídas pelo Estatuto, ou nele omissas, 
submetendo sua decisão, quando for o caso, aos órgãos colegiados da Administração Superior; 

XXII – adotar, em casos excepcionais, decisão ad referendum do Conselho Universitário, devendo 
encaminhar para deliberação do mesmo, na reunião imediata; 

XXIII – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, pelo Estatuto ou por este 
Regimento Geral.  

Art. 15. Ao Vice-Reitor, principal colaborador do Reitor em tarefas de caráter permanente do Centro 
Universitário, compete: 

I – substituir o Reitor em suas faltas e impedimentos; 

II – exercer atividades de supervisão e de coordenação administrativa no CENTRO UNIVERSITÁRIO, 
que lhe sejam delegadas pelo Reitor. 

Art. 16. Os titulares das Pró-Reitorias são escolhidos e nomeados pelo Reitor, para mandato de 04 
(quatro) anos, permitida a recondução.  

Art. 17. A Pró-Reitoria Acadêmica é o órgão executivo responsável pelo planejamento, 
coordenação e execução de todas as atividades acadêmicas de ensino, iniciação científica  e 
extensão e do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 18. Compete ao Pró-Reitor Acadêmico: 
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I – acompanhar e supervisionar as atividades das coordenadorias e órgãos que integram o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, em consonância à orientação do CONSU e do CONSEPE; 

II – responsabilizar-se pela execução dos projetos pedagógicos em consonância às diretrizes 
curriculares nacionais e aos padrões de qualidade exigidos;  

III – propor ao CONSEPE modificações, revisões e atualizações nas matrizes curriculares dos cursos 
ministrados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

IV – indicar os Coordenadores de Curso e dos órgãos técnicos suplementares; 

V – encaminhar ao Reitor proposta de contratação e de desligamento de membros do corpo 
docente e de tutores;  

VI – deliberar sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos, ouvido  o 
Coordenador do curso correspondente; 

VII – fixar o número de alunos por turma;  

VIII – aprovar o horário das aulas, bem como sua distribuição entre os docentes; 

IX – encaminhar para aprovação do CONSEPE o calendário acadêmico e o edital do processo 
seletivo; 

X – fixar o número de alunos de iniciação científica, extensão e de monitores do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO; 

XI – propor ao CONSEPE os regulamentos das atividades acadêmicas do CENTRO UNIVERSITÁRIO;  

XII – emitir parecer, no prazo máximo de 30 dias, sobre representações dos corpos docente, de 
tutores e discente; 

XIII – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas pelo 
Reitor. 

Art. 19. A Pró-Reitoria Administrativa é o órgão executivo responsável pelo planejamento, 
coordenação e execução de todas as atividades administrativas, financeiras e de pessoal do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 20. Compete à Pró-Reitoria Administrativa: 

I – gerenciar e renovar os procedimentos administrativos inerentes às áreas de atuação, em 
consonância às normas e procedimentos constantes do padrão de qualidade do Ministério da 
Educação; 
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II – gerenciar as atividades relacionadas à ampliação, manutenção e conservação das edificações e 
instalações; 

III – facilitar o processo decisório da instituição, pelo fornecimento de sistemas de informações; 

IV – exercer a administração e controle da ocupação de espaços físicos do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO; 

V – otimizar os recursos orçamentários destinados a despesas com materiais, obras e serviços; 

VI – promover o contínuo abastecimento de materiais de uso comum e serviços necessários ao 
desenvolvimento das atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

VII – garantir a limpeza e a segurança do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

VIII – administrar o sistema de telefonia do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

IX – encaminhar ao Reitor proposta de contratação e de desligamento de membros do corpo 
técnico-administrativo; 

X – auxiliar o Reitor na elaboração de relatórios, planos e propostas orçamentárias do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO;  

XI – emitir parecer, no prazo máximo de 30 dias, sobre representações do corpo técnico-
administrativo; 

XIII – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas pelo 
Reitor. 

Art. 21. As Pró-Reitorias poderão criar coordenadorias técnicas para auxiliar na gestão do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, após aprovação do Conselho Universitário (CONSU). 

Art. 22. Poderão ser criadas Pró-Reitorias e outros órgãos técnicos, por indicação do Reitor e 
aprovação do Conselho Universitário. 

Art. 23. Constituem-se órgãos de assessoramento permanente à Reitoria: 

I – Assessoria jurídica;    

II – Ouvidoria.  

Capítulo III – Da Administração Básica 

Seção I – Dos Colegiados de Curso 

Art. 24. O Colegiado de Curso, responsável pela coordenação didática de cada curso, é constituído: 
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I – pelo Coordenador do Curso, seu Presidente; 

II – por todos os professores que ministram disciplinas de matérias distintas da matriz curricular 
do curso;  

III – por 01 (um) representante dos tutores, escolhido por seus pares, no caso de cursos a 
distância; 

IV – por 01 (um) representante do corpo discente, escolhido por seus pares. 

Parágrafo Único. O representante dos tutores e do corpo discente tem mandato de 01 (um) ano, 
vedada a recondução.  

Art. 25. Compete ao Colegiado de Curso: 

I – aprovar e reformular o projeto pedagógico do curso, a ser submetido ao Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão;  

II – elaborar a matriz curricular do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e 
respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do Poder Público; 

III – fixar diretrizes para a elaboração de planos e programas de ensino, no âmbito do curso;  

IV – promover a avaliação do curso; 

V – decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento dos 
interessados; 

VI – apreciar os recursos interpostos por alunos, no âmbito de sua competência, como primeira 
instância;  

VII – colaborar com os demais órgãos do CENTRO UNIVERSITÁRIO no âmbito de sua atuação;  

VIII – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, pelo Estatuto ou por este 
Regimento Geral.  

Parágrafo Único. O Colegiado de Curso é assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso, 
composto na forma da legislação vigente. 

Art. 26. O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 02 (duas) vezes por semestre, e, 
extraordinariamente, por convocação do Coordenador de Curso, ou por convocação de 2/3 (dois 
terços) de seus membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos e serem tratados. 
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Seção II – Das Coordenadorias de Curso 

Art. 27. A Coordenadoria de Curso, a cargo do Coordenador de Curso, é o órgão executivo da 
Administração Básica, responsável pela orientação, coordenação e supervisão do curso. 

Art. 28. O Coordenador de Curso é designado pelo Pró-Reitor Acadêmico, dentre os professores do 
curso, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução. 

Parágrafo Único. Em suas faltas ou impedimentos, o Coordenador de Curso será substituído por 
professor designado pelo Pró-Reitor Acadêmico. 

Art. 29. Compete ao Coordenador de Curso: 

I – integrar, convocar e presidir o Colegiado de Curso; 

II – cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado de Curso e dos demais órgãos da 
Administração Superior; 

III – acompanhar e avaliar a execução do Projeto Pedagógico de Curso, em conjunto com o Núcleo 
Docente Estruturante; 

IV – orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 

IV – elaborar o horário do curso e fornecer ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão os 
subsídios para a organização do calendário acadêmico; 

V – fiscalizar a observância do regime acadêmico e o cumprimento dos programas e planos de 
ensino, bem como a execução dos demais projetos da Coordenadoria de Curso; 

VI – acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no âmbito do curso; 

VII – homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de curso; 

VIII – exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 

IX – acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o desempenho do corpo 
docente, tutores e do corpo discente; 

X – elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas e 
encaminhá-lo à Pró-Reitoria Acadêmica; 

XI – exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei, pelo Estatuto ou por este 
Regimento Geral. 
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Capítulo IV – Dos Órgãos Suplementares 

Art. 30. Os órgãos suplementares são criados pelo Conselho Universitário, mediante proposta de 
qualquer órgão da Administração Superior ou da Administração Básica, por intermédio da Reitoria. 

Parágrafo Único. Cabe ao Reitor encaminhar, ao Conselho Universitário, com parecer conclusivo, as 
propostas que lhe forem submetidas. 

Art. 31. Complementam a estrutura organizacional do CENTRO UNIVERSITÁRIO: 

I – no âmbito da Pró-Reitoria Acadêmica: 

a) Secretaria Geral; 

b) Coordenadoria de Graduação; 

c) Coordenadoria de Pós-Graduação; 

d) Núcleo de Educação a Distância (NEaD); 

e) Coordenadoria de Iniciação Científica; 

f) Coordenadoria de Extensão; 

g) Núcleo de Apoio Psicopedagógico. 

II – no âmbito da Pró-Reitoria Administrativa: 

a) Biblioteca; 

b) Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

c) Setor de Infraestrutura. 

Art. 32. A indicação do responsável pelos órgãos suplementares é de competência da Pró-Reitoria 
a que estiver subordinado. 

Art. 33. Constituem-se órgãos de assessoramento permanente à Reitoria: 

I – Assessoria jurídica;    

II – Ouvidoria.  
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Seção I – Da Secretaria Geral 

Art. 34. A Secretaria Geral é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o movimento 
acadêmico e administrativo do CENTRO UNIVERSITÁRIO, dirigida por um Secretário Geral, sob a 
orientação do Pró-Reitor Acadêmico. 

Parágrafo Único. O Secretário Geral tem sob sua guarda toda a escrituração acadêmica, arquivos, 
prontuários dos alunos e demais assentamentos em livros fixados por este Regimento Geral e pela 
legislação vigente. 

Art. 35. Compete ao Secretário Geral : 

I – chefiar a Secretaria Geral fazendo a distribuição equitativa dos trabalhos aos seus auxiliares, 
para o bom andamento dos serviços; 

II – comparecer às reuniões do CONSU e CONSEPE, secretariando-as e lavrando as respectivas 
atas; 

III – abrir e encerrar os termos referentes aos atos acadêmicos, submetendo-os à assinatura do 
Reitor; 

IV – organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se atenda, prontamente, a 
qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de interessados ou direção do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO;  

V – redigir editais de processo seletivo, chamadas para exames e matrículas; 

VI – publicar, de acordo com este Regimento Geral, o quadro de notas de aproveitamento 
acadêmico, dos exames finais e a relação de faltas, para o conhecimento de todos os interessados; 

VII – trazer atualizados os prontuários dos alunos, professores e tutores;  

VIII – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas pelo Pró-
Reitor Acadêmico. 

Art. 36. Os atos acadêmicos serão registrados no sistema acadêmico informatizado e escriturados, 
de acordo com a lei, em livros e formulários padronizados para efeito de registro, comunicação 
dos resultados e arquivamento. 

Art. 37. Os livros de escrituração acadêmica conterão termos de abertura e de encerramento. 

Art. 38. A autenticidade e certificação dos documentos e escrituração acadêmica se verificarão 
pela aposição da assinatura do Reitor ou Pró-Reitor Acadêmico e do Secretário Geral, a quem cabe 
a responsabilidade por toda a escrituração e expedição de documentos escolares. 
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Seção II – Da Coordenadoria de Graduação 

Art. 39. Compete à Coordenadoria de Graduação: 

I – orientar os Coordenadores de Curso na consecução das políticas institucionais; 

II – auxiliar os Coordenadores de Curso a se manterem atualizados com relação à legislação 
educacional, aos padrões de qualidade e às avaliações oficiais relativas ao curso coordenado; 

III – cuidar para que os Coordenadores de Curso cumpram as regras constantes dos regulamentos 
que regem as atividades acadêmicas;  

IV – apoiar os Coordenadores de Curso no atendimento às exigências dos órgãos oficiais de 
regulação e supervisão; 

V – acompanhar e controlar a agenda dos atos autorizativos dos processos institucionais 
protocolados ou a ser protocolados nos órgãos oficiais de regulação e supervisão; 

VI – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas pelo Pró-
Reitor Acadêmico. 

Seção III – Da Coordenadoria de Pós-Graduação 

Art. 40. Compete à Coordenadoria de Pós-Graduação: 

I – orientar os Coordenadores de Curso na consecução das políticas institucionais; 

II – auxiliar os Coordenadores de Curso a se manterem atualizados com relação à legislação 
educacional, aos padrões de qualidade e às avaliações oficiais relativas ao curso coordenado; 

III – cuidar para que os Coordenadores de Curso cumpram as regras constantes dos regulamentos 
que regem as atividades acadêmicas;  

IV – apoiar os Coordenadores de Curso no atendimento às exigências dos órgãos oficiais de 
regulação e supervisão; 

V – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas pelo Pró-
Reitor Acadêmico. 

Seção IV – Do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 

Art. 41. Compete ao Núcleo de Educação a Distância (NEaD): 

I – planejar a oferta os cursos de educação a distância, submetendo-os à apreciação da Pró-
Reitoria Acadêmica; 
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II – traçar as diretrizes didático-pedagógicas dos cursos coordenados, zelando pela qualidade e 
aprimoramento contínuo; 

III – supervisionar as atividades presenciais e a distância dos cursos oferecidos; 

IV – realizar a seleção e capacitação dos profissionais envolvidos com a EaD;  

V – acompanhar as atividades desenvolvidas nos polos credenciados. 

VI – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas pelo Pró-
Reitor Acadêmico. 

Seção V – Da Coordenadoria de Iniciação Científica 

Art. 42. Compete à Coordenadoria de Iniciação Científica: 

I – planejar e elaborar os projetos de iniciação científica, submetendo-os à apreciação da Pró-
Reitoria Acadêmica; 

II – implantar e acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o desempenho dos 
grupos de iniciação científica; 

III – diligenciar para a obtenção de recursos junto aos órgãos de fomento à pesquisa e outras 
entidades, para financiamento de projetos de iniciação científica;  

IV – atender aos pedidos de esclarecimentos originários da entidade financiadora dos projetos, 
quando for o caso. 

V – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas pelo Pró-
Reitor Acadêmico. 

Seção VI – Da Coordenadoria de Extensão 

Art. 43. Compete à Coordenadoria de Extensão: 

I – desenvolver cursos de extensão articulados ao ensino e à iniciação científica, de modo a 
viabilizar a integração do CENTRO UNIVERSITÁRIO com a sociedade; 

II – traçar ações de cooperação com a comunidade visando ao desenvolvimento de projetos de  
seu interesse; 

IV – identificar oportunidades de desenvolvimento de cursos de extensão; 

V – implantar e acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas e o desempenho das 
atividades de extensão; 
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VI – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas pelo Pró-
Reitor Acadêmico. 

Seção VII – Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

Art. 44. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é órgão mediador das situações relacionadas às 
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem dos discentes, por meio da averiguação, 
intervenção e acompanhamento dos problemas identificados, e de orientação na promoção da 
acessibilidade plena, cujo funcionamento está disciplinado por regulamento próprio. 

Seção VIII – Da Biblioteca 

Art. 45. O CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de uma Biblioteca especializada para uso do corpo 
docente, de tutores e discente e da comunidade da região, sob a responsabilidade de profissional 
legalmente habilitado. 

Art. 46. A Biblioteca, organizada segundo os princípios internacionalmente aceitos da 
biblioteconomia, será regida por regulamento próprio. 

Seção IX – Do Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Art. 47. O Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação é responsável pela administração de 
rede interna do CENTRO UNIVERSITÁRIO, garantindo o pleno funcionamento de todos os recursos 
de informática, bem como o atendimento permanente em todas as dependências do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO no que se refere à utilização dos recursos básicos de informática.  

Art. 48. Compete ao Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação: 

I – instalar equipamentos de informática; 

II – configurar e re-configurar máquinas; 

III – instalar, configurar e substituir programas softwares; 

IV – manter a segurança dos computadores e de todo o sistema informatizado; 

V – recuperar arquivos; 

VI – gerenciar a manutenção dos equipamentos de multimídia; 

VII – manter atualizado o site do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

VIII – manter e gerenciar o sistema em bom funcionamento; 

IX – acompanhar e informatizar os setores para um melhor funcionamento do sistema; 
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X – prover a manutenção de hardwares e de softwares dos laboratórios de informática; 

XI – requisitar e indicar a aquisição de suprimentos (cabos, conectores, teclados e etc.) para 
utilização nas dependências dos laboratórios de informática, bem como de softwares e 
equipamentos; 

XII – solicitar das Coordenadorias de Curso a definição dos softwares necessários para a prática 
educacional de seus respectivos cursos; 

XIII – pesquisar o melhor custo benefício em máquinas e equipamentos e indicar ao Pró-Reitor 
Administrativo; 

XIV – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas pelo Pró-
Reitor Administrativo. 

Seção X – Do Setor  de Infraestrutura 

Art. 49. O Setor de Infraestrutura  é responsável pela administração das instalações físicas do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, garantindo o pleno funcionamento de todos os ambientes, bem como o 
atendimento permanente em todas as dependências do CENTRO UNIVERSITÁRIO no que se refere 
aos aspectos estruturais.   

Art. 50. Compete ao Setor de Infraestrutura: 

I – avaliar o suprimento de materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento das 
atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO;  

II – proceder a aquisição materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO, após aprovação do Pró-Reitor Administrativo; 

III – avaliar as solicitações para construções, manutenções, reformas e adaptações nos diferentes 
setores do CENTRO UNIVERSITÁRIO;  

IV – promover as construções, manutenções, reformas e adaptações nos diferentes setores do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, após aprovação do Pró-Reitor Administrativo; 

V – zelar pela manutenção e limpeza de áreas internas e externas nos campi; 

VI – exercer as demais atribuições compatíveis com seu cargo que lhe forem conferidas pelo Pró-
Reitor Administrativo. 

Seção XI –  Assessoria Jurídica 

Art. 51. O CENTRO UNIVERSITÁRIO dispõe de uma Assessoria Jurídica especializada, sob a 
responsabilidade de profissional legalmente habilitado. 
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Seção XII – Ouvidoria 

Art. 52. A Ouvidoria é órgão sem caráter administrativo, executivo ou deliberativo, mas de 
natureza mediadora, com a finalidade de receber, encaminhar e acompanhar opiniões, 
comentários, críticas e elogios aos membros da comunidade acadêmica, bem como do público em 
geral a todos os setores do CENTRO UNIVERSITÁRIO, sendo responsável também por fazer chegar 
ao usuário uma resposta das instâncias administrativas implicadas. 

Parágrafo Único. A Ouvidoria do CENTRO UNIVERSITÁRIO atua com autonomia e absoluta 
imparcialidade, vinculada diretamente à Reitoria do CENTRO UNIVERSITÁRIO, com o objetivo de 
zelar pelos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa, resguardando o sigilo 
das informações. 

Art. 53. São atribuições da Ouvidoria: 

I – ouvir, receber e encaminhar críticas, elogios, informações, reclamações, solicitações, sugestões 
e questionamentos aos diversos setores do CENTRO UNIVERSITÁRIO, acompanhando o processo 
até a solução final;  

II – sugerir aos diversos setores do CENTRO UNIVERSITÁRIO, medidas que possam contribuir para 
melhorar o funcionamento dos serviços prestados; 

III – estabelecer canais de comunicação de forma aberta e objetiva, procurando sempre facilitar e 
agilizar as informações; 

IV – informar ao autor da solicitação os devidos esclarecimentos, alternativas e soluções. 

Art. 54. Compete ao Ouvidor: 

I – desenvolver estratégias de atuação para a efetivação dos serviços prestados; 

II – atuar com agilidade e precisão no encaminhamento das críticas, elogios, informações, 
reclamações, solicitações, sugestões e questionamentos aos diversos setores do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO; 

III – elaborar relatórios referentes às manifestações identificadas; 

IV – ouvir com compreensão, ausência de pré-julgamento e de todo e qualquer preconceito as 
críticas, elogios, informações, reclamações, solicitações, sugestões e questionamentos 
encaminhados; 

V – atender às manifestações de estudantes, professores, tutores, colaboradores e comunidade 
em geral; 
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VI – acompanhar o processo até a sua solução, proteger os direitos de toda a comunidade 
acadêmica, impedindo a ocorrência de abusos na prestação de serviços, com a finalidade de 
corrigir erros e potencializar os acertos. 

TÍTULO III – DO ENSINO, DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DA EXTENSÃO 

Capítulo I – Do Ensino 

Art. 55. O ensino é ministrado nas seguintes espécies de cursos e programas, presenciais ou a 
distância: 

I – de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 
tenham sido classificados em processo seletivo; 

II – de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de 
graduação e que atendem as exigências estabelecidas pelos órgãos competentes do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO; 

III – extensão abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelos 
órgãos competentes do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 56. O regime acadêmico dos cursos e programas do CENTRO UNIVERSITÁRIO, em seus 
aspectos comuns, obedecem às normas estabelecidas no Regimento Geral.  

Seção I – Dos Cursos de Graduação 

Art. 57. A matriz curricular de cada curso de graduação, obedecidas às diretrizes curriculares 
editadas pelo Poder Público, é constituído por uma sequência ordenada de disciplinas e outras 
atividades acadêmicas, cuja integralização pelo aluno confere o direito à obtenção do grau 
acadêmico e correspondente diploma. 

Art. 58. Entende-se por disciplina o conjunto de conteúdos teóricos ou práticos, definidos em 
programa correspondente ao estabelecido pela ementa, com carga horária pré-fixada, e 
desenvolvido em um período letivo.  

§1º. O programa de cada disciplina, sob a forma de plano de ensino, é elaborado pelo 
respectivo professor e aprovado pelo Colegiado de Curso. 

§2º. É obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e atividades estabelecidas no plano de 
ensino de cada disciplina. 

§3º. Fica a cargo do professor responsável pela disciplina a divulgação, junto aos discentes, do 
plano de ensino, contendo os objetivos, procedimentos de ensino e critérios de avaliação, 
conteúdo e bibliografia, no início de cada período letivo. 
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Art. 59. A integralização curricular é realizada pelo sistema seriado semestral. 

Art. 60. Na elaboração do currículo de cada curso de graduação serão observadas as diretrizes 
curriculares editadas pelo Poder Público e os seguintes princípios: 

I – incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o egresso possa vir a superar os 
desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento; 

II – estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia profissional 
e intelectual do aluno; 

III – encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas fora 
do ambiente acadêmico, inclusive as que se referirem à experiência profissional; 

IV – fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a iniciação científica individual 
e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão; 

V – estabelecer mecanismos de avaliações periódicas que sirvam para informar a docentes e a 
discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas; 

VI – estabelecer integralização curricular, evitando prolongamentos desnecessários da duração 
do curso. 

Art. 61. A integralização da matriz curricular do curso confere ao aluno o direito de receber o 
grau e o correspondente diploma, nos termos da legislação em vigor. 

Art. 62. A IES informará aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos 
e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, 
recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 

Art. 63. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por 
meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca 
examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as 
normas dos sistemas de ensino. 

Art. 64. Obedecidas às disposições legais próprias, os alunos dos cursos de graduação, 
considerados habilitados, participarão do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(ENADE), independentemente da organização curricular adotada, sendo inscrita no seu 
histórico escolar a situação regular com relação a essa obrigação. 

Seção II – Dos Cursos de Pós-Graduação 

Art. 65. Os cursos de pós-graduação compreendem os seguintes níveis de formação: 

I – doutorado; 



 
Recredenciamento Portaria MEC 1.450 de 14/11/2017 
Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 222 de 243 

II – mestrado; 

III – especialização; 

IV – aperfeiçoamento. 

§1º. Os cursos pós-graduação, compreendendo programas de doutorado e mestrado, 
destinam-se a proporcionar formação científica aprofundada e têm carga horária mínima 
determinada pela legislação. 

§2º. Os cursos de pós-graduação em nível de especialização, de caráter permanente ou 
transitório, com carga horária mínima de 360 horas, e de aperfeiçoamento, com carga horária 
mínima de 180 horas, têm por finalidade desenvolver e aprofundar estudos realizados em nível 
de graduação, e são voltados às expectativas de aprimoramento acadêmico e profissional, com 
caráter de educação continuada. 

Art. 66. A programação e a regulamentação dos cursos de pós-graduação serão aprovadas pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, com base em projetos, observadas as normas 
vigentes. 

Seção III – Dos Cursos de Extensão 

Art. 67. A programação e a regulamentação dos cursos de extensão serão aprovadas pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, com base em projetos, observadas as normas 
vigentes. 

Capítulo II – Da Iniciação Científica 

Art. 68. A iniciação científica é considerada como recurso educativo, destinado ao cultivo de 
atividade científica indispensáveis à formação superior e, como função específica, à busca de 
novos conhecimentos e técnicas. 

Capítulo III – Da Extensão  

Art. 69. A extensão, como processo educativo, dirige-se à comunidade, abrangendo cursos e 
serviços, beneficiando-a das conquistas resultantes do trabalho científico desenvolvido no 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

TÍTULO IV – DO REGIME ACADÊMICO 

Capítulo I – Do Período Letivo 

Art. 70. O ano letivo regular, independentemente do ano civil, terá, no mínimo, 200 (duzentos) 
dias de trabalho acadêmico efetivo, distribuídos em 02 (dois) períodos letivos, cada um com, no 
mínimo 100 (cem) dias, excluído o tempo reservado aos exames finais. 
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§1º. O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário para que se completem os dias 
letivos previstos, bem como para o integral cumprimento do conteúdo e carga horária 
estabelecidos nos programas das disciplinas nele ministradas. 

§2º. Entre os períodos letivos regulares poderão ser executados programas de ensino não 
curriculares e de iniciação científica, objetivando a utilização dos recursos materiais e humanos 
disponíveis. 

Art. 71. As atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO são definidas no calendário acadêmico do 
qual constam, pelo menos, o início o encerramento de matrícula e os períodos de realização 
das avaliações e exames finais. 

Parágrafo Único. O calendário acadêmico pode incluir períodos de estudos intensivos e/ou 
complementares, destinados a estudos específicos e a eliminação de dependências e 
adaptações.  

Capítulo II – Das Formas de Acesso 

Art. 72. A admissão de alunos em cursos de graduação dar-se-á, sempre, por meio das seguintes 
modalidades: 

I – processo seletivo; 

II – transferência; 

III – portador de diploma de curso superior. 

Art. 73. A admissão de alunos em cursos de pós-graduação e de extensão far-se-á mediante 
classificação em processos seletivos normatizados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
nos seus respectivos planos. 

Seção I – Do Processo Seletivo 

Art. 74. O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos que tenham 
concluído o ensino médio ou equivalente e a classificá-los dentro do estrito limite das vagas 
oferecidas para os cursos de graduação.  

§1º. As inscrições para processo seletivo são abertas em edital, do qual constarão os cursos 
oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a documentação exigida para a 
inscrição, a relação das provas, os critérios de classificação e demais informações úteis. 

§2º. A IES poderá considerar o desempenho escolar e dos exames oficiais do ensino médio ou 
profissionalizante (ENEM) como critérios para seu processo seletivo de ingresso, de acordo com 
normas aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e com a legislação vigente. 
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Art. 75. O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade 
do ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, a serem avaliados em provas, na 
forma disciplinada pelo Conselho Universitário. 

Art. 76. A classificação dos candidatos aprovados é feita pela ordem decrescente dos resultados 
obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os 
níveis mínimos estabelecidos pelo Conselho Universitário. 

Art. 77. A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza a 
seleção, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-la ou, em o 
fazendo, não apresentar a documentação regimental completa, dentro dos prazos fixados. 

Art. 78. Na hipótese de restarem vagas poderá realizar-se novo processo seletivo, ou nelas 
poderão ser matriculados portadores de diploma de graduação, conforme legislação vigente. 

Art. 79. Os resultados do processo seletivo serão tornados públicos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO, 
com a divulgação da relação nominal dos classificados e a respectiva ordem de classificação. 

Art. 80. A Comissão Permanente do Processo Seletivo, a quem compete planejar, coordenar e 
executar o processo seletivo, será designada pelo Reitor e cumprirá rigorosamente as normas 
fixadas pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão. 

Seção II – Da Transferência 

Art. 81. A transferência é a forma de admissão de estudantes oriundos de outra instituição de 
ensino superior no decorrer do curso de graduação e poderá ser obrigatória ou facultativa. 

Art. 82. No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 
aceitará a transferência de alunos provenientes de cursos idênticos ou afins, ministrados por 
estabelecimento de ensino superior, nacional ou estrangeiro, na época prevista no calendário 
acadêmico. 

Art. 83. A transferência obrigatória, denominada ex-officio, é aceita em qualquer época e dar-se-á 
na forma da lei, independentemente da existência de vaga. 

Art. 84. O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a documentação 
constante do artigo 88, os programas das disciplinas cursadas no curso de origem, além de 
histórico escolar ou documento equivalente que ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga 
horária, bem como o desempenho do aluno. 

Art. 85. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, 
aproveitados os estudos realizados com aprovação na instituição de origem, conforme regras 
estabelecidas no capítulo IV, deste título, que versa sobre o aproveitamento de estudos.  



 
Recredenciamento Portaria MEC 1.450 de 14/11/2017 
Credenciamento EaD Portaria MEC 403 de 01/04/2010 

Associação Educacional de Araras – CNPJ 44.699.494/0001-10 – I. E. Isenta 
Av. Ernani Lacerda de Oliveira, 100 – Parque Santa Cândida – CEP 13.603-112 – Araras/SP – Fone (19) 3321-8000 – www.unar.edu.br 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 225 de 243 

Seção III – Do Portador de Diploma de Curso Superior 

Art. 86. O portador de diploma de curso superior pode ser admitido nos cursos de graduação 
oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Capítulo III – Da Matrícula 

Seção I – Da Matrícula Inicial 

Art. 87. A matrícula é o ato formal de ingresso no curso e de vinculação ao CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, devendo ser renovada a cada semestre letivo. 

§1º. A matrícula importa na aceitação do Estatuto do CENTRO UNIVERSITÁRIO, deste Regimento 
Geral e dos demais atos normativos internos e externos em vigor ou dos que vierem a ser fixados 
pelos órgãos competentes. 

§2º. É permitida a matrícula simultânea em mais de um curso, desde que atenda aos requisitos de 
compatibilização de horário e de forma específica de ingresso em cada curso, sendo esta 
possibilidade extensiva a outras modalidades de cursos oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

§3º. O CENTRO UNIVERSITÁRIO se reserva o direito de não abrir turma com número de alunos 
inferior a 30 (trinta), a não ser em casos excepcionais autorizados pela Mantenedora. 

Art. 88. A matrícula realiza-se na Secretaria Geral física ou digital, em prazos estabelecidos no 
calendário acadêmico, mediante preenchimento de requerimento instruído com a seguinte 
documentação: 

I – certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 

II – histórico escolar do ensino médio; 

III – diploma de nível superior; 

IV – histórico escolar de nível superior; 

V – CPF; 

VI – RG;  

VII – título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; 

VIII – certidão de nascimento ou casamento, se for o caso; 

IX – comprovante de estar quites com o serviço militar, para os homens; 

X – comprovante de residência; 
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XI – 01 (uma) foto ¾. 

Parágrafo Único. Os incisos I e II são exigidos para os cursos de graduação e os incisos III e IV para 
os cursos de pós-graduação ou cursos de graduação com ingresso como portador de diploma de 
nível superior. 

Art. 89. O requerimento de matrícula, sem qualquer exceção, só poderá ser deferido à vista de 
toda documentação exigida. 

Art. 90. Será anulada a matrícula efetuada quando não tenham sido observadas todas as 
exigências legais e regimentais, o que deverá ser notificado ao interessado. 

Art. 91. A não efetivação da matrícula, expirados todos os prazos de chamada, implica na perda do 
direito à vaga. 

Seção II – Da Renovação de Matrícula 

Art. 92. A renovação de matrícula deve ser feita a cada semestre letivo, a fim de garantir os 
direitos como aluno, sendo, portanto, condição para que seja o mesmo considerado regularmente 
matriculado. 

Art. 93. A renovação de matrícula é feita nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico e de 
acordo com as condições e procedimentos definidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 94. A não renovação de matrícula caracteriza abandono de curso e implica na sua 
desvinculação do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 95. É compulsória a matrícula em disciplinas do curso nas quais o aluno tenha sido reprovado, 
que serão cursadas em regime de dependência. 

Seção III – Do Trancamento de Matrícula 

Art. 96. É concedido o trancamento de matrícula para o efeito de, interrompidos temporariamente 
os estudos e, considerado o período de integralização curricular, manter a vinculação do aluno ao 
CENTRO UNIVERSITÁRIO e seu direito à renovação de matrícula.  

§1º. Não será concedido trancamento de matrícula ao aluno que estiver no primeiro semestre do 
curso. 

§2º. O trancamento é concedido, no prazo estabelecido pelo calendário acadêmico, por tempo 
expressamente estipulado no ato, que não pode ser superior a 04 (quatro) períodos letivos, 
incluindo aquele em que foi concedido. 
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§3º. Não são concedidos trancamentos imediatamente consecutivos que, em seu conjunto, 
ultrapassem o tempo previsto no parágrafo anterior, nem trancamentos sucessivos, não 
consecutivos, que, em seu conjunto, ultrapassem aquele limite. 

§4º. Perde a garantia de vaga o aluno que, no processo de trancamento da matrícula, exceder os 
prazos estabelecidos. 

§5º. O trancamento de matrícula não poderá ser negado em virtude de inadimplência. 

§6º. Durante o período de trancamento de matrícula, o aluno tem direito a solicitar transferência 
para outra instituição, sendo-lhe garantida a emissão de quaisquer documentos, observada a 
legislação vigente. 

§7º. O aluno que proceder ao trancamento de matrícula, na forma prevista neste Regimento 
Geral, terá a reativação da matrícula condicionada à sua solicitação, nos prazos definidos pelo 
calendário acadêmico. 

§8º. O período em que o aluno estiver com a matrícula trancada não será computado na 
contagem do tempo para integralização do currículo. 

Art. 97. O aluno que trancar a matrícula reingressará na matriz curricular que estiver em vigência. 

Seção IV – Do Cancelamento de Matrícula 

Art. 98. Faculta-se ao aluno o cancelamento de matrícula e a consequente perda de vínculo com o 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Capítulo IV – Do Aproveitamento de Estudos 

Art. 99. Aproveitamento de estudos é o processo de aceitação, pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO, dos 
estudos realizados por estudantes que cursaram disciplinas de curso superior em outra instituição 
de ensino ou em outro curso de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 100. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, 
aproveitados os estudos realizados com aprovação na instituição de origem. 

§1º. O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo Colegiado de Curso, 
ouvido o professor da disciplina e observadas as seguintes e demais normas da legislação 
pertinente: 

I – as disciplinas de qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento em instituição 
autorizada, serão automaticamente reconhecidas, sendo atribuído ao aluno os créditos, as notas, 
os conceitos e a carga horária obtidos no estabelecimento de procedência, desde que atendam às 
determinações legais referentes à frequência e compatibilidade de conteúdos; 
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II – o reconhecimento a que se refere o inciso I deste artigo implica a dispensa de qualquer 
adaptação e de suplementação de carga horária; 

III – a verificação, para efeito do disposto no inciso II, esgotar-se-á com a constatação de que o 
aluno foi regularmente aprovado nas disciplinas cursadas; 

IV – observando o disposto nos incisos anteriores será exigido do aluno transferido, para 
integralização do currículo, o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga horária total 
do curso; 

V – o cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, será exigido para efeito de 
integralização curricular, considerando o total de horas obrigatórias à expedição do diploma do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

§2º. Nas disciplinas não cursadas integralmente, o CENTRO UNIVERSITÁRIO poderá exigir 
adaptação, observados os seguintes princípios gerais:  

I – os aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de programas, cargas 
horárias e ordenação das disciplinas, não devem superpor-se à consideração mais ampla da 
integração dos conhecimentos e habilidades inerentes ao curso, no contexto da formação cultural 
e profissional do aluno; 

II – adaptação processar-se-á mediante o cumprimento do plano especial do estudo que 
possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de aprendizagem do aluno; 

III – a adaptação refere-se a estudos feitos em nível de graduação, dela excluindo-se o processo 
seletivo e quaisquer atividades desenvolvidas pelo aluno para ingresso no curso; 

IV – não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes assegure a 
transferência em qualquer época e independentemente da existência da vaga, salvo quanto às 
disciplinas com aproveitamento na forma dos incisos I e II, do §1º deste artigo; 

V – quando a transferência se processar durante o período letivo, de acordo com as datas 
determinadas no calendário acadêmico, serão aproveitados créditos, notas, conceitos e 
frequência obtidos pelo aluno na instituição de origem até a data em que se tenha desligado. 

Art. 101. Aplicam-se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes de outros cursos de 
graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO ou de instituições congêneres as normas referentes à 
transferência, à exceção do disposto no artigo 83 e no artigo 100, §2º, incisos I e IV. 

Capítulo V – Da Avaliação do Desempenho Acadêmico 

Art. 102. A avaliação do desempenho acadêmico se dará com base nos seguintes princípios: 
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I – diagnóstico reflexivo, contínuo e que retroalimenta o processo de ensino e também de 
organização do trabalho docente; 

II – Interdisciplinaridade e contextualização; 

III – valorização da experiência individual e coletiva; 

IV – reconhecimento das várias formas de aprendizagem e linguagens do campo da episteme. 

Art. 103. A avaliação do desempenho acadêmico abrange obrigatoriamente os aspectos de 
frequência e aproveitamento. 

Seção I – Da Frequência e Aproveitamento nos Cursos de Graduação 

Art. 104. A frequência do estudante, em regime presencial é obrigatória, vedado o abono de 
faltas. 

§1º. No regime presencial consideram-se atividades de frequência obrigatória as aulas e demais 
atividades acadêmicas, permitida apenas aos matriculados. 

§2º. A frequência do estudante nos cursos a distância se dará por meio do controle e aferição de 
todas as atividades supervisionadas oferecidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e nos 
encontros presenciais para avaliações. 

Art. 105. A verificação e o controle de presença dos alunos se darão da seguinte forma: 

I – no regime presencial, pela verificação e registro diário dos professores. 

II – no regime EaD, pela verificação dos relatórios de acesso ao AVA, realização dos exercícios e 
PBL, participação em Fórum e Chats e realização das avaliações presenciais. 

Art. 106. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 
disciplina o aluno que não obtiver frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do 
total das aulas e demais atividades acadêmicas programadas. 

Art. 107. O aproveitamento acadêmico, em cada disciplina, é avaliado pelo acompanhamento 
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas atividades programadas, de acordo com as 
especificidades das modalidades oferecidas (presencial e EaD). 

§1º. Para a modalidade presencial, são atividades curriculares, além das provas escritas e orais 
previstas, as aulas, as preleções, atividades de iniciação científica e de extensão, exercícios, 
arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, visitas técnicas, estágios, dentre outras 
atividades que promovam a aquisição de conhecimento pelos alunos. 

§1º. Para a modalidade EaD, são atividades curriculares as atividades supervisionadas oferecidas 
no AVA e nos encontros presenciais para avaliações, sendo que para efeito de mensuração do 
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aproveitamento, as atividades do AVA equivalerão a 40% do total da MP = média ponderada, ou 
seja: MP = (teste + discursivas) / 2 x 0,6 + AVA x 0,4. 

Art. 108. A avaliação do aproveitamento é traduzida por notas expressas de 0 (zero) a 10 (dez). 

Parágrafo Único. Será atribuída nota 0 (zero) ao aluno que deixar de se submeter à verificação 
prevista na data fixada, bem como ao que nela se utilizar de meio fraudulento, ilícito, ou não 
autorizado pelo professor ou autoridade competente, 

Art. 109. A nota final do aluno em cada disciplina, verificada ao término do período letivo, será a 
média aritmética simples entre as notas de aproveitamento. 

Parágrafo Único. Será garantido ao discente, ao longo do processo ensino-aprendizagem, o direito 
à recuperação.  

Art. 110. A média simples aritmética das notas de avaliação situa o aluno numa das seguintes 
condições: 

a) média abaixo de 1,5: reprovação; 

b) média igual ou superior a 5,5: submissão a exame final; 

c) Média igual ou superior a 6 (seis): aprovação. 

Parágrafo Único. Será considerado aprovado o aluno, em regime presencial, que, submetido a 
exame final, obtiver média aritmética simples igual ou superior a 6 (seis), entre a média semestral 
ponderada de que trata o artigo e a nota obtida no exame final. 

Art. 111. Os processos e critérios da avaliação da aprendizagem constarão dos planos de ensino 
das disciplinas. 

Seção II – Da Frequência e Aproveitamento nos Cursos de Pós-Graduação e Extensão 

Art. 112. A frequência aos programas de pós-graduação é obrigatória, não podendo ser inferior a 
75% (setenta e cinco por cento) das atividades realizadas em cada disciplina. 

Art. 113. Será considerado aprovado no curso e fará jus ao respectivo diploma ou certificado, o 
aluno que obtiver frequência e aproveitamento não inferiores aos mínimos exigidos em todas as 
disciplinas e atividades curriculares e obtiver a aprovação na defesa da monografia, da dissertação 
ou da tese. 

Art. 114. A frequência e o aproveitamento nos cursos de extensão observarão as normas 
estabelecidas no projeto apresentado.  
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Capítulo VI – Do Regime Excepcional 

Art. 115. É assegurado aos alunos o direito a tratamento excepcional por motivo de licença 
gestante, de doença grave, traumática ou contagiosa. 

§1º. O pedido de afastamento deve constar de requerimento instruído com laudo médico 
expedido por profissional devidamente habilitado. 

§2º. Os trabalhos domiciliares realizados satisfatoriamente serão considerados apenas para efeito 
de compensação da ausência nos dias em que o aluno tiver impedimento de frequentar às aulas.  

§3º. O estudante deverá realizar todas as atividades previstas no Projeto Pedagógico do Curso, 
num calendário especial que será definido e assinado por ele e o Coordenador do seu curso.  

§4º. Durante o regime excepcional devem ser realizados trabalhos e exercícios domiciliares, 
estabelecidos pelo professor competente, de acordo com o plano de estudos fixado para cada 
caso, com aprovação do Coordenador de Curso. 

Art. 116. É assegurado aos alunos o direito a tratamento excepcional por motivo de dogma 
religioso, que impeça sua frequência em determinado(s) dia(s) da semana.   

§1º. O pedido de tratamento excepcional deve constar de requerimento instruído com atestado 
de autoridade religiosa. 

§2º. Os trabalhos domiciliares realizados satisfatoriamente serão considerados apenas para efeito 
de compensação da ausência nos dias em que o aluno tiver impedimento religioso de frequentar 
as aulas.  

§3º. O estudante deverá realizar todas as atividades previstas no Projeto Pedagógico do Curso, 
num calendário especial que será definido e assinado por ele e o Coordenador do seu curso.  

§4º. Durante o regime excepcional devem ser realizados trabalhos e exercícios domiciliares, 
estabelecidos pelo professor competente, de acordo com o plano de estudos fixado para cada 
caso, com aprovação do Coordenador de Curso. 

Capítulo VII – Dos Estágios Supervisionados 

Art. 117. Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-profissional, exercidas 
em situações de trabalho na área específica do curso, sem vínculo empregatício de qualquer 
natureza. 

Parágrafo Único. Para a conclusão do curso que os exijam, é obrigatória a integralização da carga 
horária total dos estágios, nela podendo-se incluir as horas destinadas ao planejamento, 
orientação paralela a avaliação das atividades. 
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Art. 118. Os estágios são supervisionados por professores e coordenados pelos Coordenadores de 
Curso. 

Parágrafo Único. A coordenação consiste no acompanhamento dos relatórios mensais e na 
apreciação do relatório final dos resultados, além de acompanhamento do trabalho de supervisão. 

Art. 119. Observadas as normas deste Regimento Geral, os estágios supervisionados obedecerão a 
regulamentos próprios, aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Capítulo VIII – Das Atividades Complementares 

Art. 120. As atividades complementares constituem componentes curriculares enriquecedores e 
implementadores do perfil do egresso, realizados ao longo de cada curso, sob as diversas 
modalidades, constituindo-se como um quesito indispensável à colação de grau. 

§1º. As atividades complementares podem incluir prática de estudos e atividades independentes, 
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado de 
trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.  

§2º. Observadas as normas deste Regimento Geral, as atividades complementares obedecerão a 
regulamentos próprios, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Capítulo IX – Do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 121. O trabalho de conclusão de curso constitui componente curricular, quando obrigatório 
pelo curso, que proporciona ao acadêmico a oportunidade de demonstrar a apropriação, ao longo 
do curso, dos domínios epistemológicos e sua contextualização profissional e pode ser desenvolvido 
em qualquer área do curso, constituindo-se como um quesito indispensável à colação de grau.  

Parágrafo Único. Observadas as normas deste Regimento Geral, os trabalhos de conclusão de curso 
obedecerão a regulamentos próprios, aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

TÍTULO V – DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

Art. 122. A comunidade universitária é constituída pelo corpo docente, pelos tutores, pelo corpo 
técnico-administrativo e pelo corpo discente. 

Capítulo I – Do Corpo Docente 

Art. 123. O corpo docente do CENTRO UNIVERSITÁRIO constitui-se de professores, que exercem, em 
nível superior, as atividades de ensino, iniciação científica  e extensão, distribuídos em quadro fixo, 
integrado em categorias e níveis distintos, conforme descrito no Plano de Carreira Docente. 

Parágrafo Único. Além dos integrantes do quadro fixo, o CENTRO UNIVERSITÁRIO pode admitir, 
por prazo determinado, para atividades docentes específicas: 
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I – professores colaboradores, a fim de atender as necessidades eventuais ou transitórias; 

II – professores visitantes, de reconhecida qualificação e experiência, para programas específicos; 

III – pesquisadores associados, os profissionais de nível superior envolvidos em atividades de 
iniciação científica, em suas áreas de atuação. 

Art. 124. A idoneidade profissional, a capacidade didática, a integridade moral e a boa conduta 
pública e privada são condições fundamentais para o ingresso e permanência no quadro fixo do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

§1º. Cabe às Coordenadorias dos Cursos, em conjunto com a Coordenadoria de Graduação, 
comprovar e indicar a necessidade da contratação de docentes, para análise final da Reitoria. 

§2º. Os professores são contratados pela Mantenedora, segundo o regime jurídico das leis 
trabalhistas. 

Art. 125. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão disporá sobre as normas regulamentares 
relativas aos professores colaboradores, visitantes e pesquisadores associados. 

Art. 126. Compete aos professores: 

I – elaborar o plano de ensino das disciplinas de que é responsável, respeitando as interfaces com 
as outras disciplinas afins, submetendo-o à aprovação do Colegiado de Curso; 

II – rever ou reelaborar o plano de ensino, iniciação científica e extensão das disciplinas de que é 
responsável; 

III – orientar, dirigir e ministrar o ensino das disciplinas de que é responsável, cumprindo-lhe 
integralmente o conteúdo programático e a carga horária e promovendo o esforço na consecução 
da qualidade e da produtividade no processo ensino-aprendizagem, por parte dos alunos; 

IV – supervisionar e coordenar a execução das atividades sob sua responsabilidade; 

V – organizar e ministrar aulas considerando as atividades de ensino associadas à iniciação 
científica e à extensão; 

VI – organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do desempenho acadêmico e julgar os 
resultados apresentados pelos discentes, efetuando a revisão automática das provas; 

VII – processar no sistema controle acadêmico os resultados das avaliações do aproveitamento e a 
apuração de frequência, nos prazos fixados no calendário acadêmico; 

VIII – adotar medidas que signifiquem aprimoramento e melhoria das atividades de ensino, 
iniciação científica e extensão; 
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IX – apresentar projetos de iniciação científica e extensão, de forma associada às atividades de 
ensino; 

X - manter e zelar pela disciplina do corpo discente, no exercício de suas funções; 

XI – observar o regime disciplinar do Centro Universitário e zelar pela qualidade e produtividade 
de todas as suas atividades acadêmicas; 

XII – participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de comissões 
para as quais for designado, dos treinamentos, aperfeiçoamentos e demais formas de promoção 
de seu desenvolvimento, oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO e/ou por ele recomendados; 

XIII – exercer outras atribuições inerentes às suas competências ou determinadas pelos órgãos ou 
autoridades superiores, de acordo com o Plano de Carreira Docente, no âmbito de sua atuação. 

Art. 127. É obrigatória a frequência docente, bem como a execução integral do seu programa de 
ensino aprovado pelo Colegiado de Curso. 

Art. 128. Será passível de sanção disciplinar o professor que, sem motivo aceito como justo pelo 
órgão competente, deixar de cumprir o programa a seu encargo e horário de trabalho a que esteja 
obrigado, importando a reincidência, nessas faltas, em motivo bastante para sua demissão ou 
dispensa. 

Parágrafo Único. Ao professor é garantido o direito de defesa. 

Capítulo II – Do Corpo de Tutores 

Art. 129. O corpo de tutores do CENTRO UNIVERSITÁRIO é constituído por todos os profissionais de 
nível superior que atuam na área de conhecimento de sua formação, dando suporte às atividades 
dos docentes e realizando mediação pedagógica junto aos alunos dos cursos e disciplinas 
ministradas a distância.  

Art. 130. Os tutores são contratados pela Mantenedora, segundo o regime jurídico das leis 
trabalhistas. 

Art. 131. Compete aos tutores: 

I – mediar o processo de aprendizagem em uma disciplina à distância; 

II – acompanhar a evolução da turma na realização dos estudos, das atividades, das avaliações, 
discussões e interações no AVA, de acordo com um planejamento e um cronograma; 

III – responder as perguntas pertinentes ao conteúdo e esclarecer dúvidas sobre a atividade e a 
metodologia da disciplina; 
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IV – empenhar-se para assegurar a motivação, participação e o interesse dos alunos, minimizando 
os riscos de evasão; 

V – corrigir atividades e provas de acordo com respostas padrões pré-elaboradas; 

VI – registrar notas, frequência e desempenho qualitativo do aluno em formulários e relatórios; 

VII – participar de reuniões de orientação para a tutoria e comparecer, quando solicitado pela 
Coordenadoria de Curso, aos encontros presenciais. 

Art. 132. O tutor atua sob uma supervisão e de forma integrada com o Núcleo de Educação a 
Distância e a Coordenadoria de Curso, com quem compartilha questões referentes a alunos, 
conteúdo, atividades, cronogramas e outras atividades inerentes a tutoria. 

Capítulo III – Do Corpo Técnico-Administrativo 

Art. 134. Constituem o corpo técnico-administrativo do CENTRO UNIVERSITÁRIO os funcionários 
não-docentes, com funções próprias que tem a seu cargo os serviços necessários ao bom 
funcionamento do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 135. Os funcionários são contratados pela Mantenedora, segundo o regime jurídico das leis 
trabalhistas. 

Art. 136. O CENTRO UNIVERSITÁRIO zela pela manutenção de padrões e condições de trabalho, 
condizentes com a natureza de instituição educacional, bem como por oferecer oportunidade de 
aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários. 

Capítulo IV – Do Corpo Discente 

Art. 137. O corpo discente do CENTRO UNIVERSITÁRIO é constituído pelos alunos regulares e os 
alunos não regulares. 

§1º. O aluno regular é aquele matriculado nos cursos e programas ofertados pelo CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. 

§2º. O aluno não regular é aquele matriculado em disciplinas isoladas de qualquer curso oferecido 
pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 140. São direitos e deveres do corpo discente: 

I – frequentar as aulas e demais atividades curriculares aplicando a máxima diligência no seu 
aproveitamento; 

II – utilizar os serviços administrativos e técnicos oferecidos pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

III – recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 
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IV – observar o regime acadêmico e disciplinar e comportar-se dentro e fora do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO de acordo com princípios éticos condizentes; 

V – ter livre acesso ao Manual do Aluno, antes de cada período letivo, com oferta de cursos, 
programas e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos 
professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação; 

VI – votar e poder ser votado nas eleições dos órgãos de representação estudantil; 

VII – zelar pelo patrimônio do CENTRO UNIVERSITÁRIO;  

Art. 141. São reconhecidos como órgãos representativos do corpo discente do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO o Diretório e os Centros Acadêmicos com estatutos ou regimentos próprios. 

Art. 142. O corpo discente tem como órgão de representação o Diretório Central dos Estudantes, 
regido por estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente. 

Parágrafo Único. Os Centros Acadêmicos podem ser organizados por curso.  

Art. 143. O CENTRO UNIVERSITÁRIO pode instituir monitoria, sendo os monitores selecionados 
pela Coordenadoria de Curso ao qual o aluno está vinculado. 

Parágrafo Único. No processo de seleção deve ser levado em consideração o rendimento 
satisfatório do candidato, na disciplina ou área da monitoria, bem como aptidão para as atividades 
auxiliares de ensino, iniciação científica e extensão. 

TÍTULO VI – DO REGIME DISCIPLINAR 

Capítulo I – Do Regime Disciplinar em Geral 

Art. 144. O ato de matrícula e de investidura em cargo ou função docente, tutorial ou técnica-
administrativa importa em compromisso formal de respeito aos princípios éticos que regem o 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, à dignidade acadêmica, à dignidade da pessoa humana,  o direito ao 
contraditório, às normas contidas na legislação do ensino, neste Regimento Geral e, 
complementarmente, baixadas pelos órgãos competentes e às autoridades que deles emanam. 

Art. 145. Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento Geral, o desatendimento 
ou transgressão ao compromisso formal a que se refere o artigo anterior. 

§1º. Na aplicação das sanções disciplinares será considerada a gravidade da infração, considerados 
os seguintes elementos: 

I – primariedade do infrator; 

II – dolo ou culpa; 
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III – valor do bem moral, cultural ou material atingido. 

§2º. Ao acusado será sempre assegurado o direito de ampla defesa. 

§3º. A aplicação a aluno, a docente ou a tutor de penalidade que implique afastamento, 
temporário ou definitivo, das atividades acadêmicas será precedida de processo administrativo, 
instaurado por ato do Diretor. 

§4º. Em caso de dano material ao patrimônio do CENTRO UNIVERSITÁRIO ou de terceiros 
autorizados a operar nos campi, além da sanção disciplinar, o infrator estará obrigado ao 
ressarcimento do prejuízo decorrentes. 

Capítulo II – Do Regime Disciplinar do Corpo Docente 

Art. 146. Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

I – advertência verbal; 

II – repreensão por escrito; 

III – suspensão;  

IV – desligamento. 

§1º. Compete ao Coordenador de Curso definir e aplicar as sanções previstas nos incisos I e II bem 
como a pena de suspensão por até 08 (oito) dias. 

§2º. É da competência do Pró-Reitor Acadêmico definir e aplicar a suspensão por prazo superior a 
08 (oito) dias. 

§3º. Da aplicação das sanções cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, ao Pró-Reitor Acadêmico 
no caso de advertência verbal, de repreensão por escrito e de suspensão por até 08 (oito) dias e 
ao CONSEPE, no caso de suspensão por prazo superior a 08 (oito) dias. 

§4º. A aplicação do desligamento é proposta pelo CONSEPE ao CONSU. 

§5º. No caso do desligamento ser proposto pelo CONSEPE, o Pró-Reitor Acadêmico notifica o 
docente, por escrito, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de suas 
alegações finais ao CONSU. 

§6º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, se o CONSU aprovar o desligamento, o 
Reitor remete a decisão à Mantenedora, a quem compete aplicar a pena de desligamento. 

Art. 147. Aos membros do corpo docente são aplicadas as sanções de advertência verbal e 
repreensão por escrito, de acordo com a gravidade da falta, nos seguintes casos: 
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I – desrespeito aos dirigentes e administradores da Mantenedora ou do CENTRO UNIVERSITÁRIO, 
bem como a qualquer membro dos corpos docente, de tutores, técnico-administrativo ou discente 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

II – desobediência às prescrições feitas por dirigentes da Mantenedora ou do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, no exercício de suas funções; 

III – perturbação da ordem nos campi do CENTRO UNIVERSITÁRIO;  

IV – danificação de bens de posse do CENTRO UNIVERSITÁRIO ou de terceiros autorizados a operar 
nos campi. 

Art. 148. A suspensão será aplicada ao docente que: 

I – reincidir em falta prevista no artigo anterior;  

II – praticar atos incompatíveis com o decoro e a dignidade da vida acadêmica;  

III – agredir ou injuriar membros dirigentes e administradores da Mantenedora ou do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. 

Art. 149. O desligamento será aplicado ao docente que: 

I – reincidir em falta prevista no artigo anterior; 

II – praticar as faltas previstas no artigo anterior, cumulativamente ou afetadas por agravantes; 

III – praticar faltas previstas na legislação trabalhista vigente;  

IV – for condenado por ato que a lei define como crime. 

Capítulo III – Do Regime Disciplinar do Corpo de Tutores 

Art. 150. Os membros do corpo de tutores estão sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

I – advertência verbal; 

II – repreensão por escrito; 

III – suspensão;  

IV – desligamento. 

§1º. Compete ao Coordenador de Curso definir e aplicar as sanções previstas nos incisos I e II bem 
como a pena de suspensão por até 08 (oito) dias. 
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§2º. É da competência do Pró-Reitor Acadêmico definir e aplicar a suspensão por prazo superior a 
08 (oito) dias. 

§3º. Da aplicação das sanções cabe recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, ao Pró-Reitor Acadêmico 
no caso de advertência verbal, de repreensão por escrito e de suspensão por até 08 (oito) dias e 
ao CONSEPE, no caso de suspensão por prazo superior a 08 (oito) dias. 

§4º. A aplicação do desligamento é proposta pelo CONSEPE ao CONSU. 

§5º. No caso do desligamento ser proposto pelo CONSEPE, o Pró-Reitor Acadêmico notifica o 
tutor, por escrito, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de suas 
alegações finais ao CONSU. 

§6º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, se o CONSU aprovar o desligamento, o 
Reitor remete a decisão à Mantenedora, a quem compete aplicar o desligamento. 

Art. 151. Aos membros do corpo de tutores são aplicadas advertência verbal e repreensão por 
escrito, de acordo com a gravidade da falta, nos seguintes casos: 

I – desrespeito aos dirigentes e administradores da Mantenedora ou do CENTRO UNIVERSITÁRIO, 
bem como a qualquer membro dos corpos docente, de tutores, técnico-administrativo ou discente 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

II – desobediência às prescrições feitas por dirigentes da Mantenedora ou do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO, no exercício de suas funções; 

III – perturbação da ordem nos campi do CENTRO UNIVERSITÁRIO;  

IV – danificação de bens de posse do CENTRO UNIVERSITÁRIO ou de terceiros autorizados a operar 
nos campi. 

Art. 152. A sanção de suspensão será aplicada ao docente que: 

I – reincidir em falta prevista no artigo anterior;  

II – praticar atos incompatíveis com o decoro e a dignidade da vida acadêmica;  

III – agredir ou injuriar membros dirigentes e administradores da Mantenedora ou do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO. 

Art. 153. O desligamento será aplicada ao docente que: 

I – reincidir em falta prevista no artigo anterior; 

II – praticar as faltas previstas no artigo anterior, cumulativamente ou afetadas por agravantes; 
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III – praticar faltas previstas na legislação trabalhista vigente;  

IV – for condenado por ato que a lei define como crime. 

Capítulo IV – Do Regime Disciplinar do Corpo Técnico-Administrativo 

Art. 154. Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se as sanções previstas na 
legislação trabalhista. 

Capítulo V – Do Regime Disciplinar do Corpo Discente 

Art. 155. Os membros do corpo discente estão sujeitos às seguintes sanções disciplinares: 

I – advertência verbal; 

II – repreensão por escrito; 

III – suspensão;  

IV – desligamento. 

§1º. É da competência do Pró-Reitor Acadêmico aplicar advertência verbal e repreensão por 
escrito, bem como sobre a suspensão por até 08 (oito) dias. 

§2º. A advertência verbal pode ser definida e aplicada também por qualquer membro do corpo 
docente, que dela dará ciência ao superior hierárquico.  

§3º. A repreensão por escrito pode ser aplicada também por Coordenador de Curso, que dela dará 
ciência ao superior hierárquico. 

§4º. É da competência do Pró-Reitor Acadêmico definir e aplicar a suspensão por mais de 08 (oito) 
dias. 

§5º.  É da competência do CONSEPE definir o desligamento. 

§6º.  Compete ao Reitor aplicar o desligamento. 

Art. 156. Da aplicação de penalidades cabe recurso: 

I – ao Pró-Reitor Acadêmico, nos casos de advertência, repreensão e suspensão até 08 (oito) dias; 

II – ao CONSEPE, quando se tratar de suspensão superior a 08 (oito) dias;  

III – ao CONSU, no caso de desligamento. 

Art. 157. Aos membros do corpo discente são aplicadas advertência verbal e repreensão por 
escrito, de acordo com a gravidade da falta, nos seguintes casos: 
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I – desrespeito aos dirigentes e administradores da Mantenedora, do CENTRO UNIVERSITÁRIO, bem 
como a qualquer membro dos corpos docente, de tutores ou técnico-administrativo do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO; 

II – desobediência às prescrições estabelecidas por dirigentes ou administradores da Mantenedora, 
do CENTRO UNIVERSITÁRIO e dos cursos, no exercício de suas funções; 

III – ofensa a outro aluno do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

IV – perturbação da ordem nos campi do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

V – danificação de bens de posse do CENTRO UNIVERSITÁRIO ou de terceiros autorizados a  operar 
nos campi;  

VI – improbidade na execução de atos ou trabalhos acadêmicos.  

Art. 158. A suspensão será aplicada ao aluno que: 

I – reincidir em falta prevista no artigo anterior;  

II – agredir outro aluno do CENTRO UNIVERSITÁRIO; 

III – praticar atos incompatíveis com o decoro e a dignidade da vida acadêmica; 

IV – agredir ou injuriar membros dos Corpos docente, de tutores, técnico-administrativo do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ou da Mantenedora; 

V – realizar atos ou trabalhos acadêmicos por outrem;  

VI – apresentar, como seus, trabalhos acadêmicos realizados por outrem. 

Art. 159. O desligamento será aplicado ao aluno que: 

I – reincidir em falta prevista no artigo anterior; 

II – envolver-se em burla de identidade na realização de trabalhos acadêmicos; 

III – praticar as faltas previstas no artigo anterior, cumulativamente ou afetadas por agravantes;  

IV – for condenado por ato que a lei define como crime. 

Art. 160. No caso de fraudes em exames, provas ou em quaisquer outras atividades acadêmicos ao 
infrator serão atribuídas nota zero ou conceito nulo, sem prejuízo da aplicação das sanções 
disciplinares previstas neste Regimento Geral. 
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Art. 161. O registro das sanções aplicadas será feito em documento próprio, não constando do 
histórico acadêmico do aluno. 

Parágrafo Único. Será cancelado o registro das sanções de advertência e de repreensão, se, no prazo 
de 02 (dois) anos de sua aplicação, o aluno não incorrer em reincidência. 

Art. 162. O aluno que se servir de documentação falsa para se matricular em qualquer curso do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO terá cancelada sua matrícula e nulos serão, a qualquer tempo, todos os 
atos dela decorrentes, sem prejuízo das demais cominações previstas em lei. 

TÍTULO VII – DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E DIGNIDADES ACADÊMICAS 

Capítulo I – Dos Diplomas e Certificados 

Art. 163. O CENTRO UNIVERSITÁRIO concede diploma aos concluintes dos seguintes cursos: de 
graduação, de mestrado e de doutorado. 

Parágrafo Único. Os diplomas serão assinados pelo Reitor, pelo Secretário Geral e pelo aluno.  

Art. 164. Os graus acadêmicos serão conferidos pelo Reitor em sessão solene e pública, com a 
presença de membros do Conselho Universitário, na qual os graduandos prestarão compromisso na 
forma aprovada pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Parágrafo Único. Ao concluinte que requerer o grau será conferido em ato simples na presença de 
03 (três) professores, em local e data determinados pelo Reitor. 

Art. 165. O CENTRO UNIVERSITÁRIO concede certificado aos concluintes dos seguintes cursos: de 
especialização, de aperfeiçoamento, de extensão e outros. 

Parágrafo Único. Os certificados serão assinados pelo Reitor, pelo Secretário Geral e pelo aluno.  

Capítulo II – Das Dignidades Acadêmicas 

Art. 166. O CENTRO UNIVERSITÁRIO poderá conferir as seguintes dignidades acadêmicas: 

I – Mérito Universitário, às pessoas que se tenham destacado nas áreas técnico-científicas, 
educacionais, culturais ou de promoção humana, que embora não pertençam ao seu quadro, lhe 
tenham prestado relevantes serviços; 

II – Professor Emérito, a seus professores que tenham alcançado posição de destaque e mérito, no 
ensino ou na iniciação científica; 

III – Mérito Acadêmico, a seus alunos concluintes de cursos, que se tenham distinguido em suas 
atividades de estudo ou de iniciação científica; 
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IV – Doutor Honoris Causa, a personalidades nacionais ou estrangeiras que tenham contribuído, de 
modo significativo, para o progresso das ciências, das letras, da educação ou das artes. 

Art. 167. A concessão das dignidades acadêmicas pode ser proposta pelo Reitor ou pelo Conselho 
Universitário e deve ser por este aprovada. 

TÍTULO VIII – DAS RELAÇÕES COM A MANTENEDORA 

Art. 168. A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas e ao público, em geral, pelo 
CENTRO UNIVERSITÁRIO, incumbindo-lhe tomar todas as medidas necessárias ao seu bom 
funcionamento, respeitados os limites da lei e do Estatuto, a liberdade acadêmica dos corpos 
docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos colegiados e órgãos executivos. 

Art. 169. Compete precipuamente à Mantenedora promover adequados meios de funcionamento 
das atividades do CENTRO UNIVERSITÁRIO colocando-lhe à disposição, os bens móveis e imóveis de 
seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos, assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros 
de custeio. 

Parágrafo Único. Depende de aprovação da Mantenedora as decisões dos órgãos do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO que importem aumento de despesa não prevista no orçamento. 

TÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 170. O presente Regimento Geral deve ser aprovado pela maioria simples dos membros do 
Conselho Universitário.  

§1º. A alteração regimental é de iniciativa do Reitor ou do Conselho Universitário. 

§2º. As alterações de caráter acadêmico serão aplicadas no período letivo seguinte ao de sua 
aprovação ou, imediatamente, nos casos em que não acarretem prejuízo à vida acadêmica dos 
alunos. 

Art. 171. O CENTRO UNIVERSITÁRIO e os órgãos que o constitui abster-se-ão de promover ou 
autorizar quaisquer manifestações de caráter político-partidárias e religiosas. 

Parágrafo Único Os pronunciamentos públicos que envolvam responsabilidades e compromissos do 
CENTRO UNIVERSITÁRIO podem ser feitos somente com aprovação prévia do Reitor.  

Art. 172. Os casos omissos neste Regimento Geral serão resolvidos, segundo a natureza dos 
mesmos, pelos órgãos superiores do CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

Art. 173. O presente Regimento Geral entra em vigor na data de sua publicação, observadas as 
demais formalidades legais, revogando as disposições em contrário. 

 

 


