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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 Aditamento ao 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 dos jovens da 
região. Consideramos a Lei nº. 13.005 de 25/06/2014, que aprova o PNE; o Decreto nº. 
9.057, de 25/05/2017, para a educação a distância; a Portaria nº. 11, de 20/06/2017, para 
o credenciamento de IES e cursos superiores a distância, em conformidade com o 
Decreto nº. 9.057, de 25/05/2017; e o Decreto nº 9.235, de 15/12/2017, para a regulação, 
supervisão e avaliação de IES e cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu. 
 
Por fim, destacamos a importância do papel dos professores, 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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CAPÍTULO I 
Perfil Institucional 

 

1. HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO. 
 

 

1.1 Apresentação da IES 

 

A Associação Educacional de Araras, mantenedora do Centro Universitário de 

Araras “Dr. Edmundo Ulson” – “Dr. Edmundo Ulson" – UNAR, iniciou suas atividades com 

a Faculdade de Ciências e Letras de Araras em dezembro de 1971. É uma entidade civil, 

sem fins lucrativos, com estatutos registrados em 08 de janeiro de 1972 sob o nº. 102 fls. 

90 do livro "A", nº. 01 do 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. Tem sede e foro na Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, nº. 100, Parque 

Santa Cândida - CEP 13.603-112, Tel. (19) 3321-8000. 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” foi credenciado pela 

Portaria MEC nº. 2.687, de 02/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 

03/09/04 e Recredenciado pela Portaria MEC 1450, de 14/11/2017, publicada no DOU 

em 16/11/2017. Está situado à Avenida Ernani Lacerda de Oliveira, nº. 100, Parque 

Santa Cândida - CEP 13.603-112, Tel. (19) 3321-8000. 
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Figura 01 – Foto da Entrada principal do UNAR - Centro Universitário de Araras 

“Dr. Edmundo Ulson” 

 
Fonte: UNAR, 2015. 

 

1.2  Missão 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 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 pesquisa e extensão e programas 

de monitoria e iniciação científica. 

 

1.3  Valores 

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 UNAR 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. 
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1.4  Objetivo 

Os objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI visam concretizar a 

missão do Centro Universitário, tendo como base os referenciais da Lei de Diretrizes 

Básicas da Educação Nacional - LDB previstos no seu Estatuto, no artigo 5º. Acrescido a 

isso a IES busca atendimento integral das 10 Dimensões do SINAES e dos indicadores 

de qualidade dos Instrumentos de Avaliação com as seguintes propostas: 

a) acompanhar cuidadosamente a execução dos Projetos Pedagógicos e a 

trajetória curricular dos alunos, integrando a formação técnica à humana e à ética com os 

processos de desenvolvimento científico e tecnológico, de modo a fortalecer o 

compromisso de ser relevante socialmente na formação qualificada para o 

desenvolvimento do país. 

b) promover a autoavaliação regular e sistematicamente como mecanismo de 

orientação da gestão para a expansão das atividades, para aumento da eficácia 

institucional, para efetividade acadêmica e para cumprir com a responsabilidade sócio-

ambiental. 

 

1.4.1. Objetivos Gerais 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” tem como objetivos gerias: 

• Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito crítico e 

reflexivo. 

• Formar profissionais em base científica, tecnológica, orientados por visão 

humanística e ética, para intervir, com responsabilidade, em sua área de 

atuação, participando, ativamente, do desenvolvimento da sociedade. 

• Incentivar a pesquisa e promover a divulgação de conhecimentos 

tecnológicos e científicos. 

• Despertar o aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a educação 

continuada; 

• Propiciar condições para o conhecimento e a discussão dos problemas do 

mundo presente, em especial, dos brasileiros. 

• Considerar os indicadores nacionais de qualidade de ensino, como ponto de 

partida para a busca de excelência. 
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• Incentivar a criticidade e reflexividade. 

• Valorizar a cultura nacional e respeitar as diferenças étnico-raciais. 

• Fortalecer a dinâmica do desenvolvimento social, econômico e ambiental. 

• Promover o respeito à diversidade. 

• Propiciar a extensão para a comunidade interna e externa do UNAR. 

• Orientar-se nos resultados das avaliações internas e externas para o 

planejamento institucional.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos da IES são: 

• Formar profissionais em base tecnológica, respaldados pela ciência e pela 

ética, dotando-os de competências e habilidades para a intervenção 

inovadora e responsável no mercado de trabalho. 

• Criar novos cursos de graduação, na modalidade presencial e a distância, 

em áreas diversas, que atendam às necessidades regionais e contribuam 

para o desenvolvimento da região, sem a ela se restringir. 

• Criar novos Polos para a EaD  

• Intensificar a integração e o diálogo com diferentes setores produtivos, 

administrativos: públicos e privados, entidades e associações, com vistas ao 

estabelecimento parcerias para realização de projetos relevantes social e 

economicamente para a região. 

• Instituir programas de educação continuada e cursos de extensão que 

atendam à viabilidade e demanda de alunos e mercado de trabalho. 

• Estimular a comunidade acadêmica e funcionários, para o envolvimento na 

materialização dos objetivos da IES. 

• Promover inclusão entre os discentes, corpo docente e comunidade. 

• Expandir Programas de Pós-Graduação. 

• Unificar esforços integrados para alcançar excelência profissional na 

prestação de serviços. 
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Descreve-se, abaixo, as metas e objetivos do desenvolvimento institucional em 

EaD: 

1. Objetivo: Formar profissionais em base científica, tecnológica, orientados por 

visão humanística e ética, para intervir, com responsabilidade, em sua área de 

atuação, participando, ativamente, do desenvolvimento da sociedade. 

Meta: Oferecer educação de qualidade. Criar novos cursos de graduação em 

áreas diversas, que atendam às necessidades regionais e contribuam para o 

desenvolvimento da região, sem a ela se restringir; 

2. Objetivo: Considerar os indicadores nacionais de qualidade de ensino, como 

ponto de partida para a busca de excelência. 

Metas: Atender as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos. Formar 

profissionais com visão humanística. 

3. Objetivo: Incentivar a criticidade e reflexividade.  

Meta: Privilegiar o desenvolvimento de competências e habilidades inerentes 

aos diferentes Cursos; 

4. Objetivo: Valorizar a cultura nacional e respeitar as diferenças étnico-raciais. 

Meta: Promover atividades e conteúdos referentes às Relações Étnico-raciais 

com destaque à História e Cultura Indígena e Afrodescendente. 

5. Objetivo: Fortalecer a dinâmica do desenvolvimento social, econômico e 

ambiental. 

Meta: Fortalecer, na organização curricular, de maneira transversal, os 

conteúdos referentes à Educação Ambiental. 

 
 

1.5 Inserção Regional 
  

Araras é um município com 130.000 habitantes, segundo o último censo do SEADE 

– Sistema Estadual de Análise de Dados (http://www.seade.gov.br/banco-de-dados/), 

distribuídos na zona urbana e rural. Localiza-se numa área densamente povoada e 

altamente desenvolvida, que abrange 1,3 milhões de habitantes, o que representa 3,17% 

dos habitantes do Estado de São Paulo. 
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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, destacamos 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. 

 
Um aspecto importante, que aponta indiretamente para a demanda do ensino 

superior, é o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, que a cidade de Araras detém 
0,781, considerado bem acima de centenas de municípios brasileiros. Dados do Governo 
Federal apontam o aumento da demanda por vagas em instituições de ensino superior. 

Outros aspectos relevantes são a taxa de analfabetismo, de apenas 1,2% em 
Araras, além do alto índice de egressos do ensino médio. 
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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, gratuitamente, em 100% da cidade obedecendo a um cronograma estabelecido 
pelo poder público.  
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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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Bacias Hidrográficas de Araras – SP 
 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Araras, 2014. 

 
 

1.6 Dados Educacionais do Município 
 
 
 De acordo com dados do Censo 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 abaixo: 
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Escolas de Educação Infantil 

N Nome Escola Municipio 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 4 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 

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. 
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Ensino Fundamental 

Anos Iniciais Anos Finais 

    392 466 538 467 460 868 944 952 878 

N Nome Escola 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

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 

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 
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Por fim, o Ensino Médio é atendido por 8 escolas com um total de 3.384 alunos. 
Momento que se verifica é uma evasão dos alunos do Fundamental ao Médio, o que 
representa 43,97%. 

 

Ensino Médio 

    1.249 1.043 1.092 

N 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 

 
Ao analisar o Ensino Superior e levando em consideração os cursos ofertados pela 

IES e o público de alunos atendido O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 
tem como concorrente 15 instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas, abaixo 
elencadas.   
 

Instituição  Município  
1. Faculdades Integradas Einstein de Limeira (ASLEC/FIEL)   Limeira  

2. Centro Superior de Educação Tecnológica (CESET – UNICAMP)   Limeira  

3. Instituto Superior de Ciências Aplicadas (ISCA)   Limeira  

4. Universidade Paulista (UNIP)   Limeira  

5. Faculdade Anhanguera de Limeira  Limeira  

6. FAAL – Faculdade de Administração e Artes de Limeira   Limeira  

7. Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp  Limeira 

8. Faculdade de Tecnologia da Unicamp – FT Limeira 

9. ESRC – Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro  Rio Claro  

10. FIC – Faculdades Integradas Claretianas  Rio Claro  

11. UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita  Rio Claro  

12. EEP – Escola de Engenharia de Piracicaba  Piracicaba  

13. Faculdade Salesiana Dom Bosco  Piracicaba  

14. Universidade Metodista de Piracicaba  Piracicaba  

15. FIMI – Faculdades Integradas Maria Imaculada  Piracicaba  
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CAPÍTULO II 
PPI: Projeto Pedagógico Institucional 

 

2 PROJETO POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 

O Projeto Pedagógico Institucional vem complementar o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, ao explicitar o conceito fundamental a ser observado para assegurar a 

qualidade institucional e definir os princípios e fundamentos adotados pelo UNAR 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 infra-estrutura 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 Político Institucional. 

Assim, o referencial fundamental a ser observado será 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 

UNAR, para confirmar, à comunidade acadêmica, à sociedade e ao Poder Público, que 

foram estabelecidas as condições indispensáveis para que os estudantes estejam aptos 
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para a inserção em setores profissionais e para a colaboração produtiva no 

desenvolvimento da sociedade contemporânea. 

 

2.1 Avaliação Institucional 
 

A equipe gestora do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” - UNAR 

sustém suas deliberações balizadas nas avaliações realizadas pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, como mecanismo estratégico na busca de qualidade dos serviços 

educacionais e, dessa maneira, a reconduz no percurso ascendente de atendimento 

absoluto aos padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Educação.  

Preconizada no disposto artigo 11º da Lei nº 10.861/04, a Reitoria do UNAR, 

instituiu a CPA, com atribuições de conduzir os procedimentos internos de avaliação 

institucional, atendendo o desenvolvimento do ambiente institucional, o constante 

melhoramento gerencial e a contribuição de seu comportamento para a sociedade e, 

estruturar a prestação de informações requeridas por órgãos públicos, disposto no artigo 

7º da Portaria 2.051/04. Os membros da CPA, satisfazendo ao disposto no artigo 7º no § 

2º e inciso II são representados por todas as categorias acadêmicas e sociedade civil, 

sendo vedada à existência de maioria absoluta por parte de qualquer uma das categorias 

representada. 

A primeira autoavaliação do UNAR ocorreu no ano de 2008, constando na sua 

estrutura estratégica a fase de sensibilização, de preparação dos dados, da aplicação de 

pesquisa e tabulação de resultados, da análise dos resultados e elaboração dos planos 

de ação e, por fim, a divulgação dos resultados gerais. Nas reuniões efetuadas pela CPA, 

optou-se por uma avaliação mais abrangente, enfocando as dimensões estruturadoras do 

UNAR, cujas questões propostas propuseram a traçar um perfil detalhado do ensino 

ministrado, da gestão acadêmica e administrativa e dos serviços prestados em geral. No 

ano seguinte foi institucionalizado o processo avaliativo estratégico tendo a primeira etapa 

de preparação, a constituição dos membros da CPA, o planejamento e sensibilização dos 

segmentos acadêmicos, a segunda etapa, sendo o desenvolvimento da autoavaliação e a 

consolidação da elaboração do relatório, a divulgação e o balanço crítico, por fim. 
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Nos anos subsequentes, a CPA sempre procurou cumprir às diretrizes que foram 

preconizadas, trazendo à luz dos dias atuais a consolidação da sua atuação junto à 

sociedade que está inserida, bem como sua plena regularidade junto ao Ministério da 

Educação para resultar, ao longo desse período de autoavaliações, numa instituição de 

excelência, que contribui fortemente para aumentar o sucesso acadêmico e profissional 

dos jovens da região, de modo a formar atores conscientes e críticos para a condução 

dos processos econômicos, políticos, sociais e históricos e, ao mesmo tempo, a socializar 

a distribuição de conhecimentos, legitimando valores que reforcem comportamentos e 

atitudes de solidariedade e cooperação e modos de vida desejáveis em uma sociedade 

justa.  

Em consoante a infraestrutura física e tecnológica destinada CPA seus membros 

compreende que atende às necessidades institucionais, considerando o espaço de 

trabalho para seus membros, as condições físicas e de tecnologia da informação para a 

coleta e análise de dados, os recursos tecnológicos para implantação da metodologia 

escolhida para o processo de autoavaliação e recursos ou processos comprovadamente 

inovadores. 

  

2.1.1 Processo de autoavaliação institucional. 

O processo de autoavalição se materializa no início do planejamento coordenado 

entre as categorias acadêmicas para o desenvolvimento e elaboração do PDI, importante 

documento de gestão, para o período estimado de 5 anos (2017/2021). As diretrizes para 

a autoavaliação do desempenho da gestão do UNAR é uma atividade contínua, cujo 

objetivo é facilitar a confrontação crítica das atividades desenvolvidas com o explicitado 

nos documentos macros de gestão da instituição – Estatuto, Regimento e PDI – além de 

constituir-se uma importante ferramenta para planejamento da gestão e para explicitar a 

prestação de contas do trabalho desenvolvido à mantenedora e à sociedade em geral. 

O processo de autoavaliação implica no trabalho da CPA em analisar o resultado 

obtido nos diferentes processos avaliativos para identificar se os resultados alcançados 

estão sintonizados com os projetados nos documentos institucionais. 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. Definir as prioridades dos 
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quesitos a serem avaliados, incluindo análise dos resultados das avaliações produzidas 

pelo MEC e INEP. Proceder, em cada curso, a avaliação do corpo docente pelo corpo 

discente. Realizar avaliação dos fluxos dos discentes. Apresentar a cada quesito avaliado 

as propostas de melhoria na gestão acadêmica. Divulgar as propostas de melhoria. 

Acompanhar a incorporação das melhorias no aspecto avaliado. Preservar o anonimato 

das respostas nos processos autoavaliativos.  

O processo avaliativo está estruturado, em três etapas, sendo: a preparação, que 

contempla a constituição da CPA, a elaboração do Plano e cronograma de trabalho da 

comissão e a sensibilização da agremiação universitária do UNAR. A segunda etapa é o 

desenvolvimento, compõe a realização de reuniões e debates, a sistematização de 

demandas, ideias e/ou sugestões, a definição de grupos de trabalho e dos instrumentos e 

coletas de dados, elaboração dos relatórios de cada tema e a apresentação dos 

resultados e discussões. Na terceira e ultima etapa compreende a elaboração do relatório, 

divulgação e análise do relatório final e o balanço crítico do processo avaliativo. 

  A metodologia utilizada visa obter providências de melhoria para o cumprimento 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) por meio dos processos acadêmicos e 

administrativos elencados e classificados nas dez dimensões dispostas pelo SINAES. 

Portanto, autoavaliação Institucional do UNAR tem como parâmetro geral a proposta pelo 

SINAES/CONAES. Em consonância com a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, a 

avaliação institucional deve subsidiar as respectivas dimensões, resguardando 

evidentemente, as particularidades de cada IES e do cumprimento da Nota Técnica Nº 65 

/2014 – INEP/DAES/CONAES (Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional) 

organizando um instrumento com 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 a interação entre as atividades que devem ser 

articuladas no momento da avaliação. 

Contempla na metodologia a análise documental, ou seja, a leitura analítica dos 

documentos: relatórios de avaliação em atos regulatórios de conhecimento e/ou 

reconhecimento dos cursos produzidos pelas Comissões de Avaliação Externa do 

MEC/INEP; relatórios da autoavaliação institucional do UNAR dos anos anteriores; 

instrumento de avaliação do Exame Nacional do ENADE;  
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Todos os documentos são considerados como parâmetros de análises. 

Há a coleta de dados mediante a aplicação dos questionários de autoavaliação 

individual entre os segmentos institucional; dos relatórios produzidos pelas comissões de 

avaliação externa do MEC/INEP para o conhecimento e/ou reconhecimento dos cursos, 

embasados nos apontamentos dos avaliadores do MEC, afim de, planejar e sistematizar 

as ações já efetivadas ou das que se pretendem; utilização dos dados referente à nota do 

ENADE disponibilizados pelo MEC/INEP; 

Tendo a sistematização e análises dos dados – A sistematização para a 

elaboração do relatório contou com as coletas dos dados dos resultados, dos 

questionários da autoavaliação institucional do ano de 2015, 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, realizado no ano de 2014, as quais foram divulgadas somente no segundo 

semestre de 2015. 

A sistematização da concepção e a análise dos resultados dos questionários da 

autoavaliação institucional utilizada foi à parametrização de farol. 

A análise dos dados desempenha um papel significativo no desencadeamento e na 

orientação das mudanças dos valores, portanto, a CPA analisa e debate os dados obtidos 

na aplicação da autoavaliação 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, elabora e discute 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. 

Os relatórios do ENADE também deram a partir das proposituras do NDE dos 

cursos, em relação ao levantamento de pontos positivos e negativos evidenciados no 

desempenho dos alunos e o acompanhamento às propostas e soluções constituídas nas 

habilidades e competência do processo de ensino-aprendizagem. 

Como, a sistematização e a análise de dados são feitas para instruir com as 

experiências e para melhorá-las, isto significa que o processo presume mudanças. 
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Mudanças que vão implicar ganhos que, fundamentalmente pressupõem perdas, as 

perdas que, das 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. 

A Comissão Própria de Avaliação instituída no âmbito do UNAR, incumbida pela 

conduta e gestão dos processos avaliativos internos da IES, da metodização continua e 

do prestamento das informações diligenciadas pelo Inep, cuja constituição propicia a 

atuação de toda agremiação universitária e da sociedade civil regulada, ou seja, 

composta por pares dos docentes, discentes, técnico-administrativos e representantes da 

sociedade civil com exercício autônomo em consoante a conselhos e outras 

sistematização ou organização colegiada efetivas na IES. Tendo a autoavaliação 

institucional a participação acima de sessenta e cinco por cento em todos os segmentos 

acadêmico, desde os últimos cinco anos. Na autoavaliação do UNAR, a CPA disponibiliza 

um questionário no site institucional para a comunidade civil, e submete outro questionário 

destinado ao egresso, esse último segmento é enviado por e-mail em média vinte mil e-

mails e tem-se o retorno entre um por cento respondidos.  

 

 

2.1.2 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos 

resultados. 

 

A CPA também leva em conta no seu planejamento avaliativo a análise dos 

resultados das avaliações efetivadas pelo Poder Público – ENADE, Relatórios de visita in 

loco, vis-à-vis com o seu atendimento. A apropriação e a interpretação dos resultados das 

avaliações externas configuram se como um componente fundamental do processo de 

autoavaliação institucional do UNAR. 

Realizados a leitura analítica dos relatórios elaborados pelos avaliadores nas 

visitas in loco, caso o ato regulatório seja o reconhecimento de curso, a CPA se reúne 

com o coordenador do curso avaliado, debatem os dados alcançados, fragilidades e 

pontos fortes do curso. Posteriormente, o coordenador reúne com o NDE do seu curso e 

traça um plano de ações para melhoria do curso, que é encaminhado e discutido com o 
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colegiado do curso nas reuniões periódicas. Após a elaboração do plano de ação o 

coordenador se reúne novamente com a CPA, agora, junto com a gestão do UNAR para 

traçar os planos em curto, médio e longo prazo para dar a melhoria continua do curso 

avaliado. 

Com a melhoria e o relatório elaborado são confeccionados folders para fixação 

dos murais do UNAR, são realizados folders digitalizados para o site institucional e no 

portal do aluno e dos professores. No caso da modalidade EAD, são colocados nas 

dependências institucionais pertencentes a essa modalidade e colocados na plataforma 

de estudo dos alunos para divulgação aos mesmos.  

 

 

2.1.3 Relatórios de autoavaliação 

 

Os resultados da autoavaliação e das avaliações externas são adequadamente 

utilizados como subsídios para a revisão permanente do PDI, e há ações acadêmicas e 

administrativas consequentes aos processos avaliativos. O UNAR 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 MEC. 

Os relatórios de autoavaliação contemplam os dados compilados e analisados dos 

questionários da comunidade acadêmica, todos estão de acordo com a previsão de 

postagem para cada ano do triênio (considerando os relatórios parciais e final previstos no 

planejamento da CPA), possuem clara relação entre si, impactam o processo de gestão 

da instituição e promovem mudanças inovadoras. A CPA busca traçar, em linhas gerais, 

um panorama da realidade acadêmica e administrativa do UNAR, de forma a abranger as 

dez dimensões da avaliação da educação superior. Os relatórios contemplam os dados 

estratificados por curso, pelos docentes, técnicos-administrativos, comunidade civil e 

egressos. 

Apresentada essa visão geral, cumpre, em relatório vindouro, indicar, de maneira 

pontual, as ações decorrentes do levantamento de fragilidades e da proposta de 

sugestões voltadas à superação delas. Apresentando os avanços na prática de 
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autoavaliação institucional no UNAR, tendo-se em vista o fortalecimento da autonomia de 

que a equipe dispõe na sua atuação permanente de acompanhamento da rotina 

acadêmico-administrativa do UNAR. Todos os relatórios ficam disponíveis na integra no 

site institucional do UNAR.  

Desta forma, a avaliação institucional do UNAR resulta numa ampla compreensão 

do ambiente externo e externo da instituição, de sua missão e funcionamento, bem como 

do papel que a própria avaliação desempenha no quadro de valores que sustentam os 

atos administrativos e diretivos da Instituição. Esse processo coaduna-se às diretrizes 

gerais estabelecidas pela instituição, ressaltando os propósitos de: a) demonstrar 

comprometimento em relação às políticas governamentais e às exigências e expectativas 

do público; b) demonstrar eficácia – verificar se as intenções ou objetivos da instituição 

foram atendidos; c) oferecer garantia de que os padrões profissionais foram alcançados; 

d) indicar opções de alocação de recursos; e) fornecer diretrizes para a melhoria das 

ações; f) demonstrar eficiência. 

 
2.2. Projeto Pedagógico 
 

No âmbito pedagógico, as ações de uma instituição universitária ultrapassam os 

limites da sala de aula e envolvem concepções mais abrangentes como: conhecimento, 

formação humana, cidadania, preservação ambiental, valores éticos, transformação 

social. Nesse contexto, os Projetos Pedagógicos desempenham um papel fundamental 

por se constituírem numa expressão concreta dessas concepções. Partindo-se do 

conceito de currículo, como o percurso de aprendizagens adquiridas e construídas num 

processo educativo formal, envolvendo relações entre docentes e discentes, faz-se 

necessário estabelecer princípios norteadores da elaboração e/ou reformulação dos 

Projetos Pedagógicos dos cursos, sejam eles de graduação ou de pós-graduação, como 

também os de extensão. 

O Projeto Pedagógico de um curso é o documento definidor dos princípios 

orientadores que expressam a direção a ser impressa ao processo de formação dos 

profissionais de nível superior. Nesse entendimento, as atividades curriculares do Projeto 
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Pedagógico são desenvolvidas, a partir dos princípios e orientações constantes das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, do interesse dos alunos e das necessidades do setor 

produtivo e de serviços. 

Com base nas concepções curriculares mais contemporâneas, que, por sua vez, se 

expressam em diversos documentos normativos do Conselho Nacional de Educação, o 

UNAR propõe que os currículos dos seus cursos de graduação atendam aos seguintes 

princípios gerais:  

 
• Flexibilidade. Hoje é indispensável a inserção nos currículos das Atividades 

Complementares, possibilitando ao aluno definir, em parte, o seu 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 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.  
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CAPÍTULO III 
Cronogramas de Implantação 

 

3. PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

Abaixo apresentam-se os programas de implantação dos cursos presenciais e a 

distância do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson”.  

 
 
3.1 Cursos Presenciais 
 

ANO CURSO VAGAS 
2017 Não haverá abertura de cursos -- 

2018 

Bacharelado em Nutrição 80 

CST em Gastronomia 80 

CST em Gestão Ambiental 80 

CST em Design de Interiores 80 

CST em Design de Moda 80 

CST em Segurança do Trabalho 80 

2019 

Bacharelado em Engenharia Química 80 

CST em Radiologia 80 

2020 Não haverá abertura de cursos -- 

 
2021 

CST em Produção Sucroalcooleira 80 

CST em Cerâmica 80 
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3.2 Cursos a Distância 
 

ANO CURSO VAGAS 
2017 Não haverá abertura de cursos -- 

2018 

CST em Gestão da Qualidade 1.000 

CST em Gestão do Agronegócio 1.000 

Bacharelado em Biblioteconomia 1.000 

Bacharelado em Economia 1.000 

CST em Gestão Pública 1.000 

Licenciatura em Física 1.000 

2020 Não haverá abertura de cursos -- 

 
2021 

Bacharelado em Serviço Social 1.000 

Licenciatura em Matemática 1.000 

CST em Marketing Digital 1.000 

Licenciatura em Química 1.000 
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3.3 Programação de Abertura de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
Presencial/EaD 
 

CURSOS 
ANOS 

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 
Designer Instrucional    x x 
Direito Administrativo   x   
Direito Civil     x 
Direito Constitucional   x   
Direito Contratual e Responsabilidade Civil   x   
Direito da Criança e do Adolescente    x x 
Direito das Coisas     x 
Direito de Família e das Sucessões x x x   
Direito do Consumidor    x x 
Direito Falimentar     x 
Direito Material  e Processual do Trabalho   x   
Direito Penal – Parte Especial   x   
Direito Societário     x 
Direito Tributário   x   
Direitos Reais     x 
Docência do Ensino Superior x x x x x 
Educação Ambiental    x x 
Educação Ambiental    x x 
Educação de Jovens e Adultos   x x x 
Educação e Sociedade     x 
Educação em Tempo Integral   x   
Educação Especial e Inclusiva 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 no Campo   x   
Educação, Política e Sociedade x  x   
Ensino Lúdico x  x x x 
Gestão da Cadeia de Suprimentos x     
Gestão de Marketing e Comunicação Integrada   x   
Gestão de Pessoas e Liderança   x   
Gestão de Projetos  x  x   
Gestão Escolar x  x x x 
Gestão Escolar: Orientação e Supervisão   x   
Gestão Estratégia de Negócio x  x   
Gestão Estratégia de Pessoas   x   
Gestão Financeira x     
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Gestão Pública   x   
Língua Brasileira de Sinais x  x   
Língua Portuguesa   x   
Língua Portuguesa: Redação e Oratória   x   
Literatura Brasileira    x x 
Lúdico e a Psicomotricidade na Educação Infantil   x   
Marketing e Varejo   x   
MBA em Gestão Contábil     x 
MBA em Gestão de Logísticas     x 
MBA em Gestão Financeira     x 
MBA EM Gestão Pública    x x 
MBA em Gestão Pública     x 
Metodologia do Ensino da Arte   x   
Metodologia do Ensino da Língua Inglesa   x   
Metodologia do Ensino de História e Geografia   x   
Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa    x x 
Práticas Docentes do Ensino Superior x     
Processo Civil   x   
Psicomotricidade   x   
Psicopedagogia com Ênfase em Educação Especial   x   
Psicopedagogia Institucional x  x   
Supervisão Escolar   x   
Teoria Geral do Crime e das Penas   x   
Títulos de Créditos     x 

 
 
 

3.4  Expansão da Abrangência de Atuação 
 

ANO Número de Polos 
2017 Não haverá abertura de cursos 

2018 50 polos 
(se o UNAR tiver a condição legal exigida pelo MEC/INEP) 

2019 50 polos 
(se o UNAR tiver a condição legal exigida pelo MEC/INEP) 

2020 50 polos 
(se o UNAR tiver a condição legal exigida pelo MEC/INEP) 

2021 50 polos 
(se o UNAR tiver a condição legal exigida pelo MEC/INEP) 
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CAPÍTULO IV 
Organização Didático-Pedagógica 

 

4. Organização Didática e Pedagógica 
 

A política de ensino do UNAR é pautada na melhoria qualitativa dos cursos de 

graduação, na ampliação e fortalecimento de programas de pós-graduação, na 

implantação de novas formas de ensino - estruturadas com a tecnologia instalada e na 

revisão curricular. 

A graduação e pós-graduação debruçam-se em uma metodologia na qual as 

perspectivas do ensino, da pesquisa e da extensão, caminhem lado a lado e de forma 

indissociada. Mais do que transmissão de conteúdos teóricos, fixam-se práticas 

pedagógicas com predomínio do caráter dialógico entre professor/tutor/aluno a respeito 

de conceitos relevantes ao Curso, para isso emprega-se a metodologia ativa, como 

exemplo nos alunos podem empregar o conhecimento adquirido e a habilidade 

desenvolvida na resolução de questão PBL - Problem Based Learning.  

Para tanto, atua-se por meio de práticas e conteúdos capazes de explicar, 

descrever, analisar, refletir, sintetizar e propor soluções. Isso requer ter a 

interdisciplinaridade como referência no tratamento dos conteúdos. Instigando o aluno a 

prática investigativa e a reflexão sobre os dados observáveis na realidade local e regional.  

No ambiente virtual de aprendizagem, bem como nas atividades presenciais, 

potencializa-se a formação reflexiva voltada para a percepção da sociedade com 

propostas de intervenção.  Além disso, estágios, monitorias, estudos de campo e 

atividades de aprofundamento são realizadas de forma interdisciplinar e transversal, 

contribuindo para que a formação seja plena e articulada com as demandas sociais e 

profissionais. 

Nos ambientes físicos, laboratórios, os alunos contam com softwares atualizados e 

utilizados no mercado de sua atuação, além de kits de equipamentos didáticos que 

possibilitam a prática dentro da sala de aula. 

Tanto os softwares como os kits pedagógicos são atualizados de acordo com o 

Plano de expansão e atualização de equipamentos da IES. 
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4.1 Política e Práticas de Pesquisa ou Iniciação Científica e Inovação Tecnológica 
 

A política de pesquisa e 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 pesquisas docentes, 

direcionados à investigação, 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. Anualmente, o Centro Universitário de Araras – Dr. Edmundo Ulson publica 

em seus murais e em local específico do site edital quanto às linhas de pesquisa e 

processo seletivo. 

Por meio da pesquisa 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. Os cursos de extensão podem ser acessados por meio do link 

https://www.unar.edu.br/extensao e de panfletos que são distribuídos à comunidade. 

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 de Araras “Dr. 

Edmundo Ulson” dispõe de duas revistas científicas (Revista Científica - ISSN 1982-4920, 

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 UNAR e a outras 

instituições.  

De acesso gratuito e sem fins lucrativos, este veículo de divulgação está disponível 

a todos os leitores interessados em acompanhar as práticas de pesquisa desenvolvidas 

em diversas áreas, em suas diferentes linhas. A multidisciplinaridade que orienta a 

elaboração do periódico tem como propósito salientar os pontos de contato existentes 
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entre os campos de investigação. Além do acesso pleno dos leitores aos conteúdos 

publicados, as revistas eletrônicas do UNAR proporcionam aos pesquisadores deste 

Centro Universitário e de demais instituições uma oportunidade a mais para a divulgação 

de seus trabalhos. Estes são avaliados por membros do Conselho Editorial, responsáveis 

pela aprovação dos artigos ou pela sugestão de alterações consideradas necessárias. 

Ressalte-se, no entanto, que os textos publicados são de responsabilidade exclusiva dos 

autores. As revistas estão disponíveis no portal por meio do link 

https://www.unar.edu.br/revistaseletronicas  

Outra forma de incentivar a pesquisa 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 da faculdade na comunidade na 

qual está inserida. Desta forma, oportuniza a difusão de conhecimento entre profissionais 

de instituições públicas e privadas que atuam com ensino, pesquisa 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 em pesquisa 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. 
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4.2 Políticas Institucionais de Diversidade, Meio Ambiente e Promoção dos Direitos 

Humanos e da Igualdade Étnico-Racial. 

 

Quanto à valorização do meio ambiente o Centro 

Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 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 corno um valor inseparável do exercício da cidadania.  

O Centro Universitário Dr. Edmund Ulson – UNAR participa das políticas municipais 

ambiental, tal como o projeto ambiental “Município VerdeAzul" 

(http://verdeazuldigital.sp.gov.br/site/). O “Certificado Município VerdeAzul” 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, a IES atua junto ao município quanto às 10 diretivas para 

desenvolvimento da agenda ambiental e suas características fundamentais, são eles: 

Esgoto Tratado - ampliar os índices de coleta, transporte, tratamento e disposição, de 

forma adequada, dos esgotos urbanos; 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; Biodiversidade - proteger e/ou recuperar 

áreas estratégicas para a manutenção da biota; Arborização Urbana - incrementar a 

gestão do meio ambiente urbano por meio do planejamento e definição de prioridades 

para a arborização urbana; Educação Ambiental - implementar a educação ambiental no 

âmbito formal e informal em três eixos: formação, capacitação e mobilização da 

comunidade; Cidade Sustentável - estimular o uso racional dos recursos naturais; Gestão 

das Águas - fortalecer a gestão municipal sobre a qualidade da água para abastecimento 
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público; 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; Estrutura Ambiental - estimular o fortalecimento das 

secretarias / departamentos / diretorias de meio ambiente; 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. 

A igualdade étnica e os direitos humanos 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. 

Voltado para retificar o compromisso com a diversidade, meio ambiente, memória 

cultural, produção artística definitivo, em 2018, a IES iniciou a implantação de um 

calendário, “ValorAção” voltado à essas ações. Este calendário se tornará efetivo no ano 

de 2019.  

 

4.3 Políticas Institucionais de desenvolvimento Econômico e Responsabilidade 

Social 

 

As ações de responsabilidade social praticadas pela IES estão coerentes com o 

PDI. Está institucionalizada, pela COOPEx, com a missão de prestação de serviços à 

comunidade - interna e externa - através do oferecimento de vários Cursos de Extensão 

Gratuitos (mais de 300 foram oferecidos nos últimos anos) e muitas Palestras Educativas, 

Congressos e Semanas de Cursos. Essas atividades são abertas à comunidade do UNAR 

e à comunidade externa. Muitos convênios com órgãos públicos e empresas foram 

firmados para o apoio técnico em áreas de conhecimento instaladas no UNAR. 

Houve ampliação significativa da prestação de serviços à comunidade através da 

abertura e funcionamento do CEJUSC no UNAR, em parceria com o Tribunal de Justiça, 

onde mais de 6.000 atendimentos e conciliações foram realizados desde agosto de 2012. 
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Foram realizados Cursos de Formação de Conciliadores, em parceria com o Tribunal de 

Justiça.  

Recentemente foi instalado no campus do UNAR o NECRIM – Núcleo Especial 

Criminal, em parceria com Secretaria Estadual de Segurança Pública, visando promover a 

conciliação para crimes de menor potencial ofensivo, de forma a preencher a lacuna 

prática existente da Lei. 9099/95. 

A comunidade acadêmica e administrativa do UNAR, 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. 

A política para a responsabilidade social potencializa as demandas internas e 

externas na prestação de serviços especializados à comunidade local e regional para 

fortalecer a inclusão social do UNAR. 

Nos cursos de Graduação do UNAR, presenciais e a distância, são atendidos os 

quesitos: 

• Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS é uma disciplina obrigatória nas 

Licenciaturas e optativa nos demais Cursos. Consta na Matriz Curricular dos 

cursos, com carga horária de 80 horas. 

• Resolução CNE/CP nº 1/2004, que instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. (Componente curricular obrigatório em 

cursos de Licenciatura); Além de ser tratada de maneira transversal nos 

cursos, é disciplina obrigatória em todos os cursos da IES. 

• Resolução CNE/CP nº 1/2012, que instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos. (componente curricular obrigatório 

em cursos de Licenciatura); Além de ser tratada de maneira transversal nos 

cursos, é disciplina obrigatória em todos os cursos da IES. 

• Resolução CNE/CP nº 2/2012, que instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental. (obrigatório como componente curricular ou 
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como conteúdo transversal). Além de ser tratada de maneira transversal nos 

cursos, é disciplina obrigatória em todos os cursos da IES. 

O Centro Universitário prima por incentivar os discentes em pensar o mundo de 

forma humana e fraternal, para tanto, a IES reverte recursos em atividades extensionistas 

de atendimento comunitário, forma parcerias com o poder público e outras instituições e 

fomenta o debate e questões como os direitos humanos, a cultura afro-brasileira, o meio 

ambiente e sustentabilidade e a acessibilidade, através de mesas redondas, palestras e 

oficinas. 

De forma mais efetiva, o UNAR apresenta cursos de maior duração, propagando e 

disseminando informações relevantes e valores positivos em uma sociedade carente de 

tais princípios. Por outro lado, há também as ações direcionadas efetivadas por meio de 

palestras que são transmitidas aos alunos, presencial e à distância, da IES e dos polos. 

Como exemplo pode-se citar palestras de responsabilidade financeira e o curso de 

“Sensibilização e prevenção à Violência Doméstica”, em tempo, é válido citar as 

campanhas de coleta de pilhas e coleta seletiva de lixo. 

Nos polos, as práticas de responsabilidade social são: 

• Preocupação com Reciclagem 

• Descarte de Pilha 

• Economia de Água 

• Uso Consciente da Energia Elétrica 

 

4.4 Política Institucional na modalidade EaD 
 

A Instituição iniciou seus primeiros passos em Educação a Distância em 2010, para 

ofertar os cursos de Licenciaturas de Pedagogia, Artes Visuais, Letras, Geografia, 

Sociologia, História, Filosofia e os Bacharelados em Administração e Ciências Contábeis 

e Cursos Superiores em Tecnologia em Logística e em Gestão de Recursos Humanos. 

A implementação da Educação a Distância no UNAR surge como maneira de 

manter vivo o ideal de formar docentes 

Visto que a procura dos cursos de Licenciatura na modalidade presencial havia 

caído no final da primeira década dos anos 2000 e com as possibilidades apresentadas 
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pelas tecnologias educacionais, o UNAR se propôs a investir na modalidade EaD, por 

meio da instalação do “Unar Connect”, ambiente virtual de aprendizagem. 

A IES priorizando a necessidade que o alunado na modalidade a distância 

apresenta, investiu na elaboração do seu material didático por professores da Instituição, 

visando com que os conteúdos pedagógicos estejam em harmonia e com a visão, valores 

e objetivos propostos pela mesma. 

Em 2011 a IES passa a atualizar como ambiente virtual de aprendizagem, a 

plataforma MOODLE e com esta mudança, é estruturado o Departamento de Educação a 

Distância (EaD), que é composto pelo Coordenador-Geral da EaD, Coordenadores de 

Polos e Coordenadores de Cursos, docentes, tutores, auxiliares e designers instrucionais. 

Em continuidade à elaboração dos materiais didáticos, que são utilizados na EaD, 

a estrutura do departamento conta com: sala de coordenação, sala de tutoria, estúdio, 

laboratórios de informática, biblioteca e uma infraestrutura adequada para o atendimento 

do público discente. 

Com toda essa infraestrutura, a IES passou a ofertar em 2016 para os cursos 

presenciais, os 20% (vinte por cento) permitidos de sua carga horária, as disciplinas em 

EaD. 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR busca possibilitar a 

seus alunos uma formação holística, com o desenvolvimento do senso crítico e a 

capacidade de atuar em sua área de formação. Desta forma, a oferta dos cursos EaD nos 

polos busca atender à situações locais específicas, como por exemplo; demanda por 

docentes de artes, geografia ou história, formação de administradores ou até mesmo a 

gestão de uma escola pública ou privada. 

 

4.5 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 UNAR possa expandir e operacionalizar a oferta de seus cursos EaD 

faz-se necessário a implantação de Polos de Apoio Presencial (PAP) em áreas 
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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 garantirmos 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 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 UNAR em 11 

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 UNAR decidiu abrir 50 (cinquenta) 

PAP nos 11 (onze) estados, em sua maioria em São Paulo e Paraná, conforme tabela 

abaixo: 

 

Cidade Estado 
Apiaí SP 

Araçatuba SP 
Araraquara SP 

Barueri SP 
Cachoeira Paulista SP 

Campinas SP 
Catanduva SP 

Fernandópolis SP 
Franca SP 
Ibitinga SP 

Indaiatuba SP 
Itararé SP 
Lins SP 
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Marília SP 
Pindamonhangaba SP 

Piraju SP 
Presidente Prudente SP 

Ribeirão Preto SP 
Rio Claro SP 

São José do Rio Preto SP 
Sorocaba SP 
Cascavel PR 

Chopinzinho PR 
Curitiba PR 
Ivaiporã PR 
Londrina PR 
Maringá PR 

Paranavaí PR 
Rio Bom PR 

Icó CE 
Brasília DF 

Cariacica ES 
Itaguaçu ES 
Goiânia GO 

Itumbiara GO 
Mineiros GO 

Belo Horizonte MG 
Carmópolis de Minas MG 

Iturama MG 
Uberlândia MG 

Campo Grande MS 
Dourados MS 

Naviraí MS 
Paranaíba MS 

Três Lagoas MS 
Aripuanã MT 

Barra do Garças MT 
Cuiabá MT 
Recife PE 

Vacaria RS 
 

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 conforme tabela apresentadas a seguir. 
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População por Estado. 
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 
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 
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 

 

Preocupados com a comunidade da região dos PAP, o UNAR, além dos cursos 

superiores de graduação e pós-graduação oferecidos, também, disponibiliza para a 

população cursos de extensão online totalmente gratuitos. O principal foco desses cursos 
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é atender a necessidade de capacitação do professor em sala de aula. Todos os cursos 

têm 80 horas de carga horária e ao término são entregues os certificados para os alunos.  

 

CAPÍTULO V 
Organização e Gestão da IES 

 
 

5. GESTÃO DA IES 
 
5.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de 
graduação 
 

A graduação, EaD e presencial, do Centro Universitário de Araras – “Dr. Edmundo 

Ulson” preza pela qualidade de ensino e em atender as políticas educacionais 

governamentais, para isso apresenta regimentos acadêmicos e administrativos 

específicos. 

A IES possui programas de nivelamentos, como por exemplo, matemática, 

informática e português, que possibilita ao aluno relembrar conceitos básicos dessas 

disciplinas e o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias o curso. 

Acrescido a isso a IES possui programa de monitoria, regulamento específico, que 

possibilita ao aluno a vivência acadêmica. 

 

5.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-
graduação lato sensu 
 

Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são abertos a candidatos diplomados 

em Cursos de Graduação e que atendam às exigências específicas de cada um deles.  

A política de ensino será pautada na melhoria qualitativa dos cursos de graduação; 

na ampliação e fortalecimento de programas de pós-graduação, na implantação de novas 

formas de ensino, estruturadas com a tecnologia instalada, na revisão curricular. 

São políticas da Instituição para a pós-graduação: 

• Flexibilidade na oferta dos cursos;  

• Ofertar cursos de pós-graduação na modalidade a distância 
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5.3 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou 
iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural 
 

O Programa de Iniciação Científica do UNAR tem como expectativa estimular 

alunos de graduação nas atividades de pesquisa básica, aplicada e de desenvolvimento 

de inovação tecnológica que envolva conhecimentos científicos, tecnológicos e 

socioculturais. 

O UNAR possui um programa de bolsas mantidos com recursos próprios e 

incentiva a busca de recursos em agências de fomento com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento da produção científica, tecnológica e artístico‐cultural e a iniciação à 

pesquisa de estudantes de graduação. 

O programa de iniciação Científica contempla todos os cursos com bolsa de 

estudo, de acordo com o regulamento específico da instituição. O valor da bolsa de 

iniciação científica é de 20% do valor da mensalidade do curso do bolsista, atribuídos 

sobre forma de desconto no valor da parcela da semestralidade do curso em que o aluno 

se encontra matriculado. É possível acumular com outra(s) bolsa(s) anteriormente 

concedida(s), porém, a soma das bolsas não pode atingir 100% (cem por cento) de 

desconto. 

 

5.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão 
 

A política de extensão se pauta numa perspectiva curricular renovadora, de modo a 

contribuir para a vitalidade do processo acadêmico. As ações residirão 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 UNAR 

extramuros, estabelecendo a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa, essa na 

dimensão da iniciação científica, e extensão, reafirmando, esta, como relevante 

socialmente e com ênfase no processo acadêmico formativo dos estudantes do UNAR. 
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O UNAR 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. 

 

5.5 Políticas institucionais e ações de estímulo e 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 UNAR 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. 

 

5.6 Política institucional de acompanhamento dos egressos 
 

Preocupada com o futuro a e inserção profissional de seus egressos possui um 

programa de acompanhamento que tem como objetivo verificar a inserção deste no 

mercado e área de atuação por meio de aplicação de pesquisa de campo (questionário), 

disponível no link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhqIyfMysmUe44hdrn3gdaSmO8FULmJ_H_k

OGIY68BtlrSuA/viewform.  

Além de pesquisa de campo a IES possibilita ao egresso acesso aos laboratórios 

de informática; acesso à Biblioteca; utilização do auditório para reuniões e/ou eventos; 

bolsas de estudo para outros Cursos.  Os resultados são compilados e apresentados à 

comunidade interna e externa, buscando a eficiência profissional e qualidade do estudo. 

Os resultados ficam disponíveis em https://www.unar.edu.br/cpa  

 

5.7 Comunicação da IES com a comunidade externa 
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 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 da 

faculdade, 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 Chefe de Gabinete da Reitoria, e os seus 

registros e observações são efetivamente levados em consideração pelas instâncias 

acadêmicas e administrativas. 

 

5.8 Comunicação da IES com a comunidade interna 
 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson”, 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, 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;  

• 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. 
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Desta forma, a comunicação com o aluno é feito por meio do portal acadêmico, 

ambiente de aprendizagem e ações da coordenação e direção em sala de aula. 

Acrescido a isso a instituição dispõem de um painel na entrada principal que informa 

os alunos quanto as recados e prazos essencial, afim de garantir a tranquilidade de 

sua vida acadêmica. 

 

5.9 Política de atendimento aos discentes 
 

O UNAR desenvolve ações e programas que visam apoiar o estudante durante 

todo seu processo acadêmico. 

Pode-se apontar como mecanismos que favorecem as relações do estudante com 

a instituição, bem como qualifica o processo de formação: 

• 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.  

• Programa de Incentivo à Produção Científica: Uma das metas da IES é o 

desenvolvimento de projetos de iniciação científica, com vistas à construção de 

conhecimento. Para tanto, está prevista a orientação e o acompanhamento de 

interessados na pesquisa, em conformidade com o que dispõe o regulamento 

do COOPPEX (Coordenadoria de pesquisa, iniciação científica e extensão).  

• Mecanismos de Nivelamento: É inegável o fato de os alunos ingressarem na 

Universidade 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 
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dificuldades no campo do domínio de informática. Diante disso, o UNAR 

disponibiliza programa de nivelamento, constando, a princípio, de estudos de 

Língua Portuguesa, especificamente, referentes à leitura textual. 

• Estímulos à permanência do aluno no UNAR: Para minimizar as situações que 

levam à evasão do estudante, o UNAR desenvolve ações nos encontros 

presenciais, constando de palestras sobre temas da atualidade, tais como, meio 

ambiente, religião, globalização; de exibição de filmes que, em sua temática, 

envolvem fatos do cotidiano escolar e social. A partir daí, os docentes efetuam 

debates. Além disso, os coordenadores de Cursos realizam plantões para a 

resolução de possíveis problemas apresentados pelos alunos. 

• Apoio Psicopedagógico: Supre dificuldades de aprendizado, por meio de ações 

pedagógicas instituídas no momento do ingresso do aluno no Curso e também 

no transcorrer do mesmo. Trata-se de um programa, cujo objetivo é extrapolar 

questões acadêmicas e assistenciais, enfocando o fortalecimento de relações 

interpessoais nas diversas instâncias do cotidiano. 

• Organização estudantil: O UNAR estimula a organização dos órgãos estudantis, 

com vistas a contribuir para o desenvolvimento da consciência política do 

discente. 

• Acompanhamento dos egressos: Esse programa, além de procurar atrair ex-

alunos à continuidade de estudos, prevê a possibilidade de avaliação da 

educação oferecida, com vistas a redirecionamentos de seus objetivos e metas, 

caso necessários. As ações podem ser resumidas como: acesso aos 

laboratórios de informática; acesso à Biblioteca; utilização do auditório para 

reuniões e/ou eventos; bolsas de estudo para outros Cursos. 

• Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais: O grande desafio atual é 

promover ações que conduzam a uma política efetiva de inclusão e 

acessibilidade de alunos portadores de deficiências.  

 

Quando se fala em acessibilidade, logo nos reportamos às adaptações 

arquitetônicas necessárias para eliminar as barreiras de acesso dos deficientes. Apesar 
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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 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 (MEC) produziu um estudo norteador que serve 

de base para as ações que o UNAR está aplicando nessa área. Dessa maneira, a 

inclusão no UNAR tem se dado a partir das seguintes dimensões: 

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, destacamos: 

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 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. 

 

ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA: O direito de ir e vir tem que ser completo e 

não somente um preceito estabelecido na letra constitucional. 
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 Para quem dificuldades e limitações motoras na locomoção, a eliminação de 

barreiras arquitetônicas torna-se essencial para o sucesso do processo educacional. “Os 

exemplos mais comuns de acessibilidade arquitetônica são a presença de rampas, 

banheiros adaptados, elevadores adaptados, piso tátil, entre outras”1 

 

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 Unar 

instituiu o Plano de Acessibilidade do Unar. Esse plano 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 UNAR e 

prevê que desde o momento da inscrição no processo seletivo, o candidato que tenha 

necessidades especiais tenha um atendimento diferenciado. Para evidenciar tal situação 

destacamos no edital dos Processos Seletivos tal determinação. Além disso, o UNAR 

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 computadores 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 UNAR, equipamentos, softwares e apoio técnico 

especializado podem ser adquiridos e contratados para atuar no local. 

 

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 computadores com 

recursos de hardware e programas que facilitam o processo de leitura. Entre os 

programas destacamos 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. O UNAR não possui alunos cegos. Porém, firmou 
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convênio com a Secretaria Municipal da Educação para imprimir provas e atividades em 

braile e para a aquisição de exemplares de livros em braile. 

 
5.10 Políticas institucionais 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 à 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. 

 
  



 
Credenciamento Portaria MEC 2.687 de 02/09/2004 

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 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

53 

 

CAPÍTULO VI 
Organização e Gestão de Pessoas 

 

6. GESTÃO DE PESSOAS E O ÂMBITO INSTITUCIONAL 
 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR tem seu corpo 

docentes constituído por professores de áreas específicas advindo de atuação 

profissional no mercado de trabalho e área acadêmica. Destaca-se o baixo tunover, tendo 

a maioria dos docentes tem permanência na casa há mais de 05 (cinco) anos. 

 

6.1 Perfil do Corpo docente 
 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson”– UNAR tem seu corpo docente 

constituído por 55 professores de áreas específicas e atuação profissional e de mercado, 

sendo que 35% são especialistas, 45% são mestres e, por fim, 20% são doutores. 

 

Docente Formação 
Titulação 

 
Regime de Trabalho 

1. Adenilson 
Lopes do 
Nascimento 

1. Bacharel Engenharia 
Agrimensura 

2. Especialista em 
Engenharia Trabalho 

Especialista Horista 

2. Adriana Corsini 
Menegolli 

1. Bacharel em 
Arquitetura Urbanismo 

2. MBA em Marketing e 
Gestão de Empresas 

Especialista Parcial 

3. Afra Vital 
Matos Dias 
Gabriel 

1. Bacharel Engenharia 
Agronômica 

2. Mestre em 
Agroecologia e 
Desenvolv. Rural 

Mestre Horista 

4. Alessandro 
Fernandes 
Caetano de 
Mello 

1. Bacharel em Admin. 
Empresas 

2. Bacharel em 
Engenharia Produção 

3. Especialista em 
Engenharia de 
Segurança Trabalho 

Especialista Horista 

5. Alessandro 
Gianni Pattaro 

1. Bacharel em 
Engenharia Controle e 
Automação  

Especialista Horista 
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2. Especialista em 
Automação Industrial 

6. André Anitelli 1. Bacharel em 
Engenharia Civil 

2. Mestre em Engenharia 
de Transportes 

Especialista Horista 

7. André Gil 
Almeida 
Arantes 

1. Bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais 

2. Especialista em Direito 
Processual Penal 

Especialista Parcial 

8. Antonio Cesar 
Hildebrand e 
Silva 

1. Bacharel em Direito 
2. Especialização em 

Docência Ensino 
Superior 

Especialista Horista 

9. Carlos 
Eduardo 
Fernandes 
Netto 

1. Licenciado em Letras 
2. Mestre em Letras 
3. Doutor em Letras 

Doutor Parcial 

10. Cintia Borges 
Ribeiro 

1. Licenciada em 
Educação Artística 

2. Especialista em Design 
Instrucional 

Especialista Horista 

11. Cristiane 
Tereza Costa 

1. Bacharel em Direito 
2. Especialista em Direito 

Tributário 
3. Mestre em Direito 

Mestre Parcial 

12. Daniela 
Zancheta 

1. Bacharel em Admin. 
Empresas 

2. Especialista em 
Gerenciamento de 
Marketing 

3. Mestre Ciência Inform 
e da Comunicação 

Mestre Horista 

13. Dany Bruno 
Borella dos 
Santos 
Grossklauss 

1. Bacharel em Física 
Médica 

2. Mestre em Biologia 
Geral e Aplicada 

3. Doutorado em Biologia 
Geral e Aplicada 

Doutor Parcial 

14. Danylo 
Augusto 
Armelin 

1. Bacharel em 
Administração 

2. Bacharel em Direito 
3. Especialista em 

Didática e Metodologia 
do Ensino Superior 

Mestre Parcial 

15. Davi Pereira 
Remédio 

1. Bacharel em Direito 
2. Mestre em Direito 

Mestre Horista 

16. Djalma 
Rebelatto De 

1. Licenciado em Letras 
2. Especialista em 

Especialista Horista 
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Gouveia Metodologia do Ensino 
Superior 

17. Eugênio 
Yokoya 

1. Bacharel Engenharia 
Agronômica 

2. Graduado Medicina 
Veterinária 

3. Mestre em Ciência 

Mestre Horista 

18. Fábio José 
Ortiz Patelli 

1. Bacharel em 
Comunicação Social 

2. Mestre em Ciência da 
Informação e da 
Comunicação 

Mestre Integral 

19. Fernando 
Braga de 
Souza 

1. Bacharel Engenharia 
Civil 

2. Bacharel Engenharia 
de Produção 

3. Especialista Design 
Instrucional 

4. Mestre em Construção 
Civil 

Mestre Parcial 

20. Francisco 
Rafael Ferreira 

1. Bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais 

2. Especialista em Direito 
do Estado 

Especialista Parcial 

21. Helder 
Henrique 
Jacovetti 
Gasperoto 

1. Bacharel e Licenciado 
em Geografia 

2. Licenciado Pedagogia 
3. Licenciado Sociologia 
4. Bacharel Tecnologia 

Sanitária 
5. Especialista em 

Ciências Sociais 
6. Especialista em 

Metodologia do Ensino 
Superior 

7. Especialista Geografia 
e História do Brasil 

8. Mestre em Educação 

Mestre Parcial 

22. Jaime Santana 
Alves 

1. Bacharel Arquitetura e 
Urbanismo 

2. Mestre em Habitação 

Mestre Horista 

23. João Henrique 
do Nascimento 
e Silva 

1. Tecnólogo em 
Processos Químicos 

2. Especialista em 
Agroecologia e 
Desenvolv. Rural 

3. Mestre em 
Agroecologia e 
Desenvolv. Rural 

Mestre Parcial 

24. Jorge Roberto 1. Bacharel em Direito Mestre Parcial 
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Vieira Aguiar 
Filho 

2. Mestre em Direitos 
Coletivos e Cidadania 

25. José Adinan 
Ortolan 

1. Licenciado em Ciências 
Sociais 

2. Licenciado em História 
3. Mestre em Educação 

Mestre Integral 

26. José Antonio 
Remédio 

1. Bacharel em Direito 
2. Mestre em Direito 
3. Doutor em Direito 

Doutor Horista 

27. José Antonio 
Vargas Bazan 

1. Bacharel Engenharia 
Civil 

2. Mestre em Ciências 
3. Doutor em Ciências 

Doutor Horista 

28. José Donizeti 
Bernardino 
Junior 

1. Bacharel Arquitetura e 
Urbanismo 

2. Especialista Gestão 
Estratégica de Negócios 

Especialista Horista 

29. José Mauro 
Correa 
Alvarenga 

1. Bacharel Engenharia 
Agronômica 

2. Especialista Agronegócio 

Especialista Horista 

30. José Rafael 
Pires Bueno 

1. Bacharel Engenharia 
Ambiental 

2. Bacharel Engenharia 
Civil 

3. Mestre em Agricultura 
Tropical e subtropical 

Mestre Horista 

31. Karen 
Aparecida 
Bressan 

1. Tecnologia Gastronomia 
2. Especialização Marketing 

Planejamento e Gestão 
de Eventos 

Especialista Parcial 

32. Leonardo Pires 
Boava 

1. Bacharel Engenharia 
Agronômica 

2. Mestre em Agronomia 
3. Doutor em Agronomia 

Doutor Parcial 

33. Luiz Henrique 
Oliani 

1. Bacharel Administração 
de Empresas 

2. Especialista Engenharia 
de Produção 

3. Mestre Administração 

Mestre Horista 

34. Marcelo José 
Grimone 

1. Bacharel em Direito 
2. Licenciado em História 
3. Mestre em Direito 
4. Doutor em Direito 

Doutor Horista 

35. Melissa Bellan 1. Bacharel Arquitetura e 
Urbanismo 

2. Mestre em Arquitetura, 
Urbanismo e Tecnologia 

Mestre Integral 
 

36. Monica de 
Oliveira Silva 

1. Graduada em Direito 
2. Especialista em Direito 

Mestre Horista 
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Fiori das Relações de 
Consumo 

3. Mestre em Direito das 
Relações Sociais 

37. Nataly Maria 
Viva de Toledo 

1. Bacharel Ciência dos 
Alimentos 

2. Mestre em Ciência 
3. Doutora Ciência e 

Tecnologia Alimentos 

Doutora Horista 

38. Nelson Pereira 
Batista Filho 

 

1. Bacharel em Direito 
2. Especialista em Direito 

do Trabalho 

Especialista Parcial 

39. Osvaldo Selos 
Rodrigues 

1. Bacharel Arquitetura e 
Urbanismo 

2. Especialista Design de 
Interiores 

Especialista Horista 

40. Patrícia 
Cristina Mosca 

1. Bacharel em Nutrição 
2. Especialização em 

Terapia Nutricional e 
Nutrição Clínica 

Especialista Horista 

41. Raquel Poiati 
Factor Riolino 

1. Bacharel em Nutrição 
2. Especialista Nutrição 

Clínica 

Especialista Horista 

42. Renata 
Carneiro 
Bechara 

1. Bacharel Arquitetura e 
Urbanismo 

2. Especialista em 
Gestão Empresarial 
Estratégica 

3. Mestre em Arquitetura 
e Urbanismo 

Mestre Horista 

43. Renato Fanin 1. Bacharel em Direito 
2. Mestre em Direito 

Mestre Horista 

44. Robson 
Jovetta 

1. Bacharel em Análise e 
Desenvolv. Sistemas 

2. Especialista em 
Planejamento, 
Implementação e Gestão 
da Educação a Distância 

3. Especialista Docência 
do Ensino Superior 

Especialista Horista 

45. Rodrigo 
Foltran 

1. Bacharel Engenharia 
Agronômica 

2. Mestre Nutrição Planta 
3. Doutor Produção Vegetal 

Doutor Horista 

46. Sebastião 
Donizeti Bazon 

1. Licenciado em Filosofia 
2. Bacharel em Teologia 
3. Licenciado Pedagogia 
4. Especialista Metod do 

Ensino Superior 

Mestre Parcial 
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5. Mestre em Filosofia 
47. Sérgio de 

Oliveira Silva 
Junior 

1. Bacharel em Direito 
2. Mestre em Direito 

Mestre Parcial 

48. Tabajara 
Zuliane dos 
Santos 

1. Bacharel em Direito 
2. Mestre em Direito 

Mestre Horista 

49. Vanda Renata 
Reis 

1. Bacharel Engenharia 
Agronômica 

2. Especialista em Gestão 
Sucroenergética 

3. Especialista em Ensino 
de Ciências 

4. Mestre em Ciências dos 
Alimentos 

5. Doutora em Ciências e 
Tecnologia Alimentos 

Doutor Parcial 

50. Vera Lucia 
Massoni Xavier 
da Silva 

1. Licenciada em Letras 
2. Mestre em Linguística e 

Língua Portuguesa 
3. Doutora em Linguística 

e Língua Portuguesa 

Doutor Integral 

51. Wagner 
Rogério de 
Almeida 
Marchi 

1. Bacharel em Direito 
2. Especialista em Direito 

Constitucional 

Especialista Horista 

52. Wdson de 
Oliveira 

1. Bacharel em Ciência da 
Computação 

2. Mestre em Ciência da 
Computação 

Mestre Integral 

53. William 
Ricardo de 
Almeida 
Marchi 

1. Bacharel em Direito 
2. Especialista Direito Penal 
3. Mestre em Direito 

Mestre Parcial 

54. Wilson José 
Figueiredo 
Alves Junior 

1. Bacharel em Direito 
2. Especialista em Direito 

Processual Civil 
3. Mestre em Geociências 
4. Doutor em Geociências 

Doutor Horista 

55. Wlamir José 
Paschoalino 

1. Bacharel em Ciências 
Econômicas 

2. Especialista em Gestão 
da Produção 

3. Mestre em Ciência 
Política e Tecnológica 

Mestre Parcial 
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Total de Docentes 55 % 
Especialistas 19 35% 
Mestres 25 45% 
Doutores 11 20% 

 

 

6.2 Política de capacitação docente e tutores em formação continuada 
 

O Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” buscando manter a 

excelência e a qualidade de seu corpo docente estimula a continuidade de estudos em 

cursos de Pós-Graduação “Lato-Sensu” e “Stricto Sensu”; participação em Congressos 

Nacionais e Internacionais, com apresentação de artigos; à produção de artigos para 

publicação na Revista do UNAR e à participação no grupo de estudos da IES.  

A política de capacitação docentes e formação continuada está descrita em 

Resolução especifica da IES. 

O UNAR mantém:  

• O regime de contratação do corpo docente e corpo técnico-

administrativo de acordo com as normas trabalhistas vigentes. 

• Todos os currículos dos professores e gestores estão na Plataforma 

Lattes. 

• O percentual de docentes é ajustado aos padrões de qualidade 

definidos pelo MEC. 

• Regime de trabalho do corpo docente com os percentuais ajustados 

aos padrões de qualidade e se subdividem em horistas, parciais e 

integrais; 

• A maioria do corpo docente possui experiência de 3 anos, ou mais, 

em docência; 

• Corpo de tutores presenciais e a distância possui, no mínimo, 

graduação na área objeto da tutoria. Todos possuem mais de três 

anos de experiência no ensino a distância. 

• Em cada curso, o Núcleo Docente Estruturante é engajado e atuante, 

com perfil ajustado às exigências contidas nos padrões de qualidade. 
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O UNAR promove a capacitação do corpo docente e de tutores - presenciais e a 

distância – por meio de realização de cursos de graduação, pós-graduação, palestras e 

treinamentos que envolvem questões acadêmicas, didáticas e da área de conhecimento 

das disciplinas ministradas, inclusive com abordagem de aspectos de avaliação. 

 

6.3. Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-
administrativo 
 
 A capacitação e formação continuada não se aplica apenas ao corpo docentes 

como também ao corpo técnico-administrativo, buscando a sua qualificação e o 

desenvolvimento profissional e realização dos colaboradores. 

A política de capacitação e formação continuada do corpo técnico-administrativo 

está descrita em Resolução especifica da IES. 

O UNAR promove: 

• Capacitação do corpo técnico-administrativo por meio da realização 

de cursos que visam o aprofundamento em questões administrativas, 

organizacionais e financeiras. 

• Incentivo ao uso de ferramentas de educação a distância e TICs, com 

a utilização do AVA, nas capacitações dos quadros de docentes, 

tutores e funcionários. 

A política de pessoal inclui a qualificação e aperfeiçoamento no desenvolvimento 

dos docentes e dos técnico-administrativos. E ainda, as melhorias nas condições de 

trabalho, a partir da plena implantação dos planos de carreira e do cumprimento total das 

convenções coletivas. As ações concorrem para cumprir, integralmente, os ditames da 

LDB e dos Instrumentos de Avaliação do Ministério da Educação, no que diz respeito, 

especialmente, à titulação e à jornada de trabalho. 
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CAPÍTULO VII 
Infraestrutura Física 

 

7. INFRAESTRUTURA 
 

7.1 Instalações administrativas 
 

As instalações administrativas compreendem a Reitoria, Secretaria, Departamento 

Financeiro e de bolsas. Atendem plenamente às necessidades institucionais e propiciam 

as melhores condições para as práticas administrativas. 

A guarda e disponibilização de documentos acadêmicos e institucionais estão à 

cargo da Secretaria Acadêmica e obedecem à legislação educacional vigente quanto ao 

gerenciamento da manutenção patrimonial. 

 

7.2 Salas de aula 
 

O UNAR 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. 

 
7.3 Auditório(s) 
 

O Centro Universitário UNAR possui 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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7.4 Salas de professores 
 

A sala de docentes mede 120m², é ampla e climatizada. É mobiliada com mesas, 

cadeiras, sofás e possui computadores 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.  
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7.5 Espaços para atendimento aos discentes 
 

O atendimento aos alunos ocorre num espaço dividido entre a área acadêmica e 

administrativa. Quanto a primeira, acadêmica, é composta da secretaria, com uma área 

total de 110 m2, setor de bolsas institucionais e governamentais, com uma área de 10m2, 

departamento financeiro, 60m2. A área acadêmica destinada ao atendimento discente é o 

setor EaD, coordenação e departamento EaD, com uma área total de 150 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 UNAR 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.  

 

7.6 Espaços de convivência e de alimentação 
 

O UNAR possui 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 m2, tendo a cantina uma área de 12 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 240m2, destinada também a campeonatos entre 

os alunos. 

Quanto aos polos, estes possuem área de convivência que atendem de maneira 

satisfatória aos discentes. 
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7.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física 
 

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 UNAR 

possui, entre outros: Laboratório de Informática, de línguas, Brinquedoteca, Ateliê de 

Artes Visuais, Laboratórios multidisciplinares, Núcleo de Prática Jurídica, Estufa, 

Laboratório de Física e Química. A descrição detalhada dos laboratórios consta nos 

PPC’s dos cursos. 

 

 

7.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 
 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA, 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, 8 m2, destinado a seus trabalhos 

em reunião na unidade. A sala é composta por mesa de reunião, computador com acesso 

à internet e wi-fi.   

A composição da sala está de acordo com as recomendações da Norma Brasileira 

NBR 9050:2004.  
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7.9 Bibliotecas: infraestrutura 
 

A Biblioteca está localizada no prédio central, ocupa um espaço físico de     437 m2, 

com capacidade para atender 150 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 

 

7.10. Bibliotecas: plano de atualização do acervo 
 

A biblioteca apresenta-se como elemento fundamental nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão seja com relação à busca de informação atualizada, seja com vistas 

à manutenção de textos acadêmicos tradicionais dos chamados autores clássicos de 

cada área de ensino. 

 Assim é 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; 
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• Planejar juntamente com a coordenação de cursos, 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 Central, 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 do Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” 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, 

pesquisa e extensão de Cursos de Graduação e Pós-Graduação, estando em total 

consonância com as grades curriculares e com o Instrumento de Avaliação de Cursos 

Superiores MEC/INEP.  

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; 

• Levantamento bibliográfico por indicação pelos NDEs de Cursos e 

validação pelos respectivos colegiados, 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;  
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• Publicações destinadas a subsidiar projetos de pesquisas 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 do 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 Coordenação 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; 

• Coletar e recuperar materiais importantes que relatem a história e o 

desenvolvimento da Instituição;  

• Selecionar material bibliográfico incorporado ao acervo da Instituição. 
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O descarte no acervo, se necessário for, será avaliado pelo NDE e Colegiado dos 

cursos, 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.  

Itens não previstos neste documento poderão ser discutidos em conjunto com a 

reitoria, pró-reitoria, coordenação de cursos e Biblioteca 

 

7.11 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 
 

Os laboratórios de informática são amplos, arejados e atendem aos alunos do 

curso de maneira excelente. 

Há 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 de Informática 

PNE e softwares adaptativos 

Laboratório II 

32 equipamentos 
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7.12 Instalações Sanitárias 
 

O UNAR 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, Lei Federal nº 10.098 e NBR 9050 - Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, vigente estando em 

conformidade com a mesma. 

Para 2018, o UNAR está buscando respeitar e atender a questões de diversidade e 

inclusão social, assim pretende instalar o banheiro familiar em suas dependências. 
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7.13 Estrutura dos polos EaD 
 

Os PAP do UNAR 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 computadores que 

tenham acesso à Internet; Biblioteca e Sala de Estudos em e individual; Laboratório 

Pedagógico (Específico) / Brinquedoteca; Auditório/Sala de Conferência (Opcional) 

Todos os ambientes que venham a ser utilizados no PAP devem permitir acesso as 

pessoas portadoras de necessidades especiais (salas, corredores, banheiros, rampas, 

elevador, etc) de acordo com a legislação e normas vigentes (Decreto no 5.296 e a norma 

NBR-9050). 

 

7.14. Infraestrutura Tecnológica 
 
A infraestrutura tecnológica do UNAR é composta por: 

• Laboratório I: contem 25 computadores, um projetor e uma lousa digital. 

• Laboratório I: contem 25 computadores. 

 

O laboratório de Arquitetura contém cinco computadores para uso exclusivo aos 

alunos em aula. Na Biblioteca há oito computadores destinados para as alunos e 

comunidade local. 

Como equipamentos disponíveis aos docentes: 

• 12 projetores para uso dos professores. 

• 14 impressoras para uso dos funcionários, quatro delas são comodato de uma 

empresa terceirizada. 

• Estúdio de gravação. 

Além dos laboratórios o UNAR possui 80 computadores para uso dos funcionários e 

um notebook. 
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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 cinco nobreaks. Os e-mails são controlados pelo UOL Host, e o banco de 

dados é externo. 

O UNAR possui 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. 

 

7.15 Infraestrutura de execução e suporte 
 

O Centro Universitário de Araras – Dr. Edmundo Ulson possui no breaks para evitar 

a falha da energia e, realiza backups dos servidores são feitos pelas empresas 

terceirizadas. 

 

7.16 Plano de expansão e atualização de equipamentos. 
 

Anualmente e de acordo com a expansão dos cursos ofertados levando em conta o 

número de alunos por máquina, equipamentos a serem conectados na rede wi-fi e 

diretrizes governamentais.  Ressalta-se que o plano de expansão e atualização dos 

equipamentos são analisados no questionário da CPA, fator que contribui para a toma de 

decisão e ajustes neste plano. 

 

7.17 Recursos de tecnologias de informação e comunicação 
 

Os recursos que possuímos para dar suporte aos alunos e funcionários são 

diversos, possuímos o TIC, e-mail, telefone, Facebook, SMS e o Portal do Aluno. 
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7.18. Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 
 

7.18.1 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. 

 

7.18.2 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, 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  

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. 
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  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. 

 

7.18.3 Características da Plataforma Moodle 
 

• Construção em plataforma totalmente web, compatível com IE 6.0, Google Chorme e 

Firefox 2.0 ou superiores; 

 

Escopo das funcionalidades do software: 

• Sala de Bate-Papo (chat) 

• Fórum 

• Utiliza conta de e-mail pessoal para comunicação ou Mensagem do próprio ambiente 

• Enquete 

• Lista de Discussão 

• Testes on-line com feedback automático 

• Aulas disponibilizadas em arquivos Acrobat Reader (pdf) 

• Atividades disponibilizadas em arquivos do pacote Microsoft Office, assim como, vídeos e 

links à Internet. 

• As atividades são 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 UNAR. O acesso ao 

aplicativo pode ser realizado via web, por meio de autenticação do usuário (login e 

senha), fornecidos pela Secretaria Acadêmica da Instituição. 

 Caberá ao UNAR gerenciar o cadastro de usuários, executando e administrando as 

atualizações decorrentes (inclusões, exclusões etc.). 

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; 
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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. 

 

7.18.4 Funcionalidades da solução 
 

Os usuários, ao entrarem no portal, após o acesso, possuem as seguintes 

visualizações:  

a) Nome da disciplina em que se encontram matriculados; 

b) Programa da disciplina; 

c) Links de acesso ao Currículo do Professor; 

d) Acesso aos Participantes com possibilidades de envio de mensagens; 

e) Visão dos Usuários online; 

f) Notas da disciplina;  

g) 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). 

 

7.18.5 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 
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com sistema de controle de acesso e disponibilizada pelo professor e/ou 

administrador do ambiente; 

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. O aluno poderá incluir o seu aviso no mural e 

publicá-lo a qualquer momento. Somente o aluno que publicou o seu aviso poderá 

retirá-lo do mural; 

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); 

h) Blog: ferramenta para os alunos disponibilizarem ideias, pensamentos, diário e 

textos em geral; 

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; 
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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. 

 

7.18.6 Visão do 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 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) Sala de Bate-papo: 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; 
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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. 

 

7.18.7 Visão do Coordenador 
 

Os coordenadores de Cursos possuem a mesma visão do Docente (descrita no 

item acima) 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. 

 

7.18.8 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 Departamento de T.I. da Instituição; 

d) Capacitação dos usuários da plataforma. 
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CAPÍTULO VIII 
Aspectos Financeiros e Orçamentários 

 

8. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 

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 e de programas, 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.  

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, pesquisa 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 
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(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 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, 

Pesquisa, 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. 

 

 A seguir são apresentadas as planilhas que expressam o planejamento financeiro 

e orçamentário da instituição para o período em questão. 
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 2017 2018 2019 2020 2021 
      

1. Operação      
      

Receita 
Presencial 

8.769.259,00 9.207.721,95 10.128.494,15 11.141.343,56 
 

Receita EAD 4.818.831,50 5.059.773,08 5.565.750,38 6.122.325,42  

Receita Pós-
Graduação 

180.000,00 189.000,00 207.900,00 228.690,00 
 

Demais Receitas 29.476,40 30.950,22 34.045,24 37.449,77  

Total de Receitas 13.791.566,00 14.487.445,25 15.936.189,77 17.529.808,75  

      

Corpo Docente 4.361.435,50 4.579.507,28 5.037.458,00 5.541.203,80  

Tutores 504.000,00 529.200,00 582.120,00 640.332,00  

Despesas 
Comerciais 

64.274,91 67.488,66 74.237,52 81.661,27  

Despesas 
Administrativas 

6.575.098,39 6.903.853,31 7.594.238,64 8.353.662,50  

Demais Despesas 250.546,15 263.073,46 289.380,80 318.318,88  

Despesas Pós-
Graduação 

293.554,81 308.232,55 339.055,81 372.961,39  

Despesas 
Financeiras 

917.218,59 963.079,52 1.059.387,47 1.165.326,22  

Total de 
Despesas 

12.966.128,35 13.614.434,77 14.975.878,24 16.473.466,07 
 

 

      

Resultado da 
Operação 

831.438,55 873.010,48 960.311,53 1.056.342,68  
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O orçamento considera as análises dos relatórios da CPA e dispõe de ciência, 

participação e acompanhamento das instancias gestoras e acadêmicas, orientando a 

tomada de decisões internas. O relatório da CPA contempla os dados estratificados por 

curso, pelos docentes, técnicos-administrativos, comunidade civil e egressos indicando 

assim de maneira pontual, as ações decorrentes do levantamento de fragilidades e da 

proposta de sugestões voltadas à superação das mesmas. Baseado no diagnóstico e na 

análise produzida nesse relatório com relação aos cursos de graduação, elabora-se um 

plano de ação considerando-se as seguintes dimensões: Organização Didático-

Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura. Esse plano de ação irá balizar os 

investimentos realizados para sanar os apontamentos do relatório produzido pela CPA. 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

2. Investimentos      
      

Investimentos em 
Polos 

     

Investimentos em 
Laboratórios 

65.075,30 68.329,065 75.161,97 82.678,17  

Investimentos 
Fixos 

47.872,93 50.266,57 55.293,23 60.822,56  

Investimentos 
Biblioteca 

35.423,85 37.195,04 40.914,55 45.006,00  

Investimentos 
Computadores 

60.200,00 63.210,00 69.531,00 76.484,10  

Total dos 
Investimentos 

208.372,08 218.790,68 240.669,75 264.736,73  

      

Fluxo de Caixa 
Livre 

623.066,48 654.219,80 719.641,78 791.605,96  
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