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QUADRO 1 – Dados Institucionais 

Mantenedora  Sociedade Empresária de Ensino Superior do Litoral Norte - LTDA 

Organização Pessoa Jurídica de Direito Privado - com fins lucrativos - Sociedade 
Civil 

Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica 

CNPJ sob nº 50.005.735/0001-86 

Endereço 
Rua Maria D’Assumpção Carvalho, 1000 – Jd. Itamar, 
Caraguatatuba – SP, CEP: 11662-047 

Mantida Centro Universitário Módulo 

Nome da IES Centro Universitário Módulo 

Endereços 

Campus Martim de Sá 
Rua Maria D’ Assumpção Carvalho, 1000  
Caraguatatuba – São Paulo 
CEP 11662 047 

Campus Centro 
Av. Frei Pacifico Wagner, 653 
Caraguatatuba – São Paulo 
CEP 11660 903 

Modalidades de Oferta (X) Presencial            (   ) EAD 

Atos legais da IES 

Credenciamento/ 
Reconhecimento 
 
Credenciamento  
Centro Universitário 

Decreto de 10/02/1995, DOU nº 31 de 
13/02/1995, seção 1, p. 1865. 
 
Portaria Ministerial nº 4.373 de 
15/12/2005, DOU nº 242 de 19/12/2005, 
seção 1, p. 14. 

Recredenciamento Portaria Ministerial nº 280 de 
23/03/2015, DOU nº 56 de 24/03/2015, 
seção 1, p. 14. 

Quantitativo  

Cursos de Graduação Cursos de Pós-graduação lato 

sensu 

18 14 

IGC 
2016 2017 2018 

3 3 - 

Corpo Docente 
Especialistas Mestres Doutores IQCD 

21 55 33 3,41 

Avaliação Institucional 

Conceito 
Global 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 

Fonte: Procuradoria Institucional     Data base: agosto/2019 
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Plano de Acessibilidade 

 Resolução de Aprovação: Resolução CONSU nº 3/2018, de 27 de março de 

2018. 

 Protocolo na Seres em 27/11/2018. 
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QUADRO 2 – Indicadores de Desempenho dos Cursos de Graduação 

Grau Cursos de Graduação ENADE CPC Visita in loco 

Bacharelado 
Administração 

2009 – 3 
2012 – 2 
2015 – 2 

2009 – 2 
2012 – 3 
2015 – 3 

2011 – 4 
2015 – 4 

Tecnológico Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

2011 – 2 
2014 – 2 
2017 – 2 

2011 – 3 
2014 – 3 
2017 – 3 

2012 – 3 

Bacharelado Arquitetura e Urbanismo 2011 – 3 
2014 – 1 
2017 – 2 

2011 – 3 
2014 – 2 
2017 – 3 

2018 – 4 

Bacharelado Biomedicina -  - - 

Licenciatura Ciências Biológicas 2011 – 3 
2014 – 3 
2017 – 4 

2011 – 3 
2014 – 5 
2017 – 4 

- 

Bacharelado Ciências Biológicas 2008 – 2 
2013 – - 
2017 – 2 

2008 – 2 
2013 – - 
2017 – 3 

2013 – 3 

Bacharelado Ciências Contábeis 2009 – 4 
2012 – 1 
2015 – 2 

2009 – 3 
2012 – 2 
2015 – 3 

2016 – 4 

Bacharelado Direito 2009 – 2 
2012 – 3 
2015 – 2 

2009 – 2 
2012 – 3 
2015 – 3 

2012 – 3 
2015 – 4 

Licenciatura Educação Física 2011 – 3 
2014 – 2 
2017 – 3 

2011 – 3 
2014 – 3 
2017 – 3 

 

Bacharelado Educação Física 2010 – 2 
   2013 – SC 

2016 – 2 

   2010 – SC 
   2013 – SC 

2016 – 3 

2012 – 3 
2017 – 4 

 

Bacharelado Enfermagem   2010 – SC 
  2013 – SC 

2016 – 3 

  2010 – SC 
  2013 – SC 

2016 – 3 

2013 – 3 
2017 – 4 

Bacharelado Engenharia Civil - - - 

Bacharelado Engenharia de Produção    2008 – SC 
2014 – 2 
2017 – 2 

   2008 – SC 
2014 – 3 
2017 – 3 

2012 – 3 

Tecnológico Fotografia - - - 

Tecnológica Gestão de Recursos Humanos    2009 – SC 
2012 – 3 
2015 – 2 

   2009 – SC 
2012 – 3 
2015 – 3 

2012 – 3 

Bacharelado Jornalismo    2009 – SC 
2012 – 4 
2015 – 1 

   2009 – SC 
   2012 – SC 

2015 – 2 

2011 – 3 
2014 – 4 

 

Licenciatura Pedagogia 2011 – 3 
2014 – 3 
2017 – 3 

2011 – 4 
2014 – 4 
2017 – 4 

- 

Bacharelado Publicidade e Propaganda - - - 

Fonte: Procuradoria Institucional       Data base:  agosto/2019 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1. Histórico da IES 

O Centro Universitário Módulo (Módulo), credenciado pela Portaria MEC nº 

4.373, de 15 de dezembro de 2005, e recredenciado conforme Portaria MEC nº 280, 

de 23 de março de 2015, é mantido pela Sociedade Empresária de Ensino Superior 

do Litoral Norte Ltda., que, desde o final de 2007, integra a Cruzeiro do Sul 

Educacional. O Centro Universitário Módulo, primeira Instituição de Ensino Superior 

do Litoral Norte Paulista, está estabelecido em dois endereços, em Caraguatatuba, 

Litoral Norte de São Paulo: 

 campus Martim de Sá (SEDE): Rua Maria D'Assumpção Carvalho, 

nº 1.000, Jardim Itamar, Caraguatatuba, SP, CEP 11662-047. 

 campus Centro: Av. Frei Pacífico Wagner, 653, Centro, 

Caraguatatuba, CEP 11660-903. 

No campus Martim de Sá, são oferecidos, além dos cursos de graduação nas 

diferentes áreas do conhecimento, cursos de pós-graduação lato sensu e cursos de 

extensão. Em relação às avaliações oficiais do Ministério da Educação (MEC), em 

especial ao Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado em 2018, o Centro Universitário 

Módulo obteve conceito 3,0 (três). Em seu processo de recredenciamento, também 

obteve Conceito Institucional (CI) 3.0 (três), o que indica que a Instituição atende ao 

conceito satisfatório estabelecido pela legislação pertinente. 

 

1.2. Histórico de Implantação e Desenvolvimento 

Primeira Instituição de Ensino Superior (IES) do Litoral Norte do Estado de 

São Paulo, o Centro Universitário Módulo originou-se do Colégio Módulo, 

reconhecido pela tradição na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio 

e Pré-Vestibular. Em 1988, com o nome de Faculdade de Educação de 

Caraguatatuba, ofereceu o curso de Pedagogia, autorizado pelo Decreto nº 95.489, 

de 14 de dezembro de 1987  - seu primeiro curso - com as seguintes habilitações: a) 

Magistério das Matérias Pedagógicas do Ensino Normal; b) Administração Escolar 

para o exercício em escolas do Ensino Fundamental e Médio; c) Supervisão Escolar 

para o exercício em escolas do Ensino Fundamental e Médio; d) Orientação 
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Educacional. Esses cursos funcionavam apenas no período noturno, utilizando as 

mesmas instalações, onde, há doze anos, já funcionava o Colégio. 

Em 1989, a IES passou a ser denominada Faculdade de Educação e Letras 

de Caraguatatuba, com a oferta do Curso de Letras, com as habilitações Português/ 

Inglês, autorizado pelo Decreto nº 97.569, de 10 de março de 1989. Foi autorizado, 

em 1995, pelo Decreto de 10 de fevereiro de 1995, o funcionamento do curso de 

Administração e, no mesmo ano, foi aprovado, pelo Decreto de 27 de março de 

1995, o curso de Ciências Contábeis. Da fusão da Faculdade de Educação e Letras 

de Caraguatatuba e da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas do Litoral 

Norte, aprovada, em 1998, pela Portaria nº 1.104, de 28 de setembro de 1998, 

resultou a denominação Faculdades Integradas Módulo. 

Em 1999, foi autorizado o funcionamento de mais três cursos: Tecnologia em 

Turismo, pela Portaria nº 503, de 12 de março de 1999, Educação Física 

(Licenciatura e Bacharelado), pela Portaria nº 899, de 21 de junho 1999, e 

Arquitetura e Urbanismo, pela Portaria nº 1.901, de 29 de dezembro de 1999. Três 

fatos marcaram o ano de 2000: o início do curso de Direito (Bacharelado), 

autorizado pela Portaria nº 857, de 21 de junho de 2000, a transferência da gestão 

para a segunda geração de mantenedores e a aquisição de uma nova área de 182 

mil metros quadrados, em Caraguatatuba. 

O curso de História (Licenciatura e Bacharelado) obteve a autorização de 

funcionamento por meio da Portaria nº 2.160, de 01 de outubro de 2001. Em 2002, 

foi credenciado o Instituto Superior de Educação das Faculdades Integradas Módulo, 

pela Portaria nº 843, de 22 de março de 2002, e autorizados os seguintes cursos: 

Normal Superior (Licenciatura para a Educação Infantil e para os anos Iniciais do 

Ensino Fundamental), pela Portaria nº 842, de 22 de março de 2002, Sistemas de 

Informação (Bacharelado), pela Portaria nº 2.041, de 15 de julho de 2002, Ciências 

Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), pela Portaria nº 2.648, de 19 de setembro 

de 2002, e Computação (Licenciatura), pela Portaria nº 2.925, de 17 de outubro de 

2002. 

Para seu credenciamento como Centro Universitário, que se deu pela Portaria 

nº 4.373, de 15 de dezembro de 2005, após criterioso processo de avaliação pelo 

MEC, teve lugar a reformulação do Projeto Pedagógico para o Plano de 
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Desenvolvimento Institucional, incluindo a reformulação de todos os projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação. 

Em 2007, foi aprovada a criação de mais quatro cursos: Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, pela Portaria CONSEPE nº 32, de 06 

de agosto de 2007; Engenharia de Produção, pela Portaria CONSEPE nº 36, de 06 

de agosto de 2007; Enfermagem, pela Portaria CONSEPE nº 28, de 06 de agosto de 

2007; e Jornalismo, pela Portaria CONSEPE nº 29, de 06 de agosto de 2007. 

Em 2008, a Sociedade Empresária de Ensino Superior do Litoral Norte Ltda., 

Mantenedora do Centro Universitário Módulo, teve sua gestão alterada, quando 

assumiram os mesmos sócios controladores da antiga Instituição Educacional São 

Miguel Paulista, hoje Cruzeiro do Sul Educacional S/A, Mantenedora da 

Universidade Cruzeiro do Sul. Assim, o Centro Universitário Módulo passou a fazer 

parte do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional. 

Os novos gestores da Mantenedora buscaram a valorização e continuidade 

das melhores práticas acadêmicas, administrativas e pedagógicas da IES, 

estabelecendo um marco referencial  para o acompanhamento de novas diretrizes e 

ações, com vistas à expansão da Instituição, ao aperfeiçoamento de suas 

potencialidades e à introdução de inovações, que se identificam com o momento de 

crescimento da IES. 

Em 2009, foi aprovada a criação do Curso Superior de Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas, pela Portaria CONSEPE nº 11, de 12 de agosto de 

2009; em 2014, o de Engenharia Civil, pela Resolução CONSU nº 10/2014; e, em 

2016, o de Publicidade e Propaganda, pela Resolução CONSU nº 03/2016, de 14 de 

dezembro de 2016.  

Em 27 de junho de 2017, conforme Resolução CONSU nº 03/2017, a SEDE 

do Centro Universitário foi transferida do campus Centro para o campus Martim de 

Sá, situado à Rua Maria D'Assumpção Carvalho, nº 1.000, Jardim Itamar, 

Caraguatatuba, SP, CEP 11662-047. No campus Centro, funcionam os setores 

administrativos do Centro Universitário Módulo, a Quadra Poliesportiva, Auditório 

com capacidade para 270 lugares, dotado de recursos audiovisuais, refrigeração e 

salas de aula para utilização quando necessário. 
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No final do segundo semestre de 2017, com a nomeação de nova Reitoria, o 

Centro Universitário Módulo implantou mudanças em sua estrutura organizacional, 

gerando um novo modelo de gestão acadêmica. 

Em 2018, foi aprovada a criação do Curso de Biomedicina, pela Resolução 

CONSU nº 16, de 12 de dezembro de 2018, e a criação do Curso de Psicologia, pela 

Resolução CONSU nº 17, de 12 de dezembro de 2018, estando, este último, em 

fase de autorização pelo MEC. 

Em 2019, foi aprovada a criação do Curso Superior de Tecnologia em 

Fotografia, pela Resolução Reitoria nº 01/2019 , de 07 de agosto de 2019.  

 

1.3. Missão e Visão 

 

Missão 

O desenvolvimento do Módulo levou sua comunidade acadêmica, em 2006, 

após sua transformação em Centro Universitário, a rever sua missão. Por meio de 

um processo de reflexão e discussão, que contou com o envolvimento de dirigentes, 

professores, funcionários e representantes da comunidade externa, chegou-se à 

seguinte formalização da Missão do Módulo:  

“Compartilhar conhecimentos e experiências que modifiquem vidas.” 

 

Visão 

Da mesma forma, a Visão foi revista, passando a ter a seguinte redação: 

“Ser a Instituição de Ensino Superior de referência do Litoral Norte 

do Estado de São Paulo, reconhecida pela qualidade de seus 

serviços educacionais e pelo seu comprometimento com o 

desenvolvimento regional, a valorização da cultura, do meio 

ambiente e da identidade caiçara.” 

Para cumprir a sua missão institucional, o Centro Universitário Módulo norteia 

a execução de suas atividades pela Visão e pelo Conjunto de Valores da Instituição . 
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1.4. Objetivos 

A análise e a avaliação dos resultados referentes ao período de 2013 a 2017 

foram realizadas por toda a comunidade por meio do processo de Avaliação 

Institucional, desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Os 

resultados obtidos permitiram propor novas políticas, objetivos e metas, em 

consonância com a maturidade institucional e com o novo momento da IES. Com 

base nos dados apontados pela CPA da Instituição, os objetivos foram 

reorganizados para o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2018-2022, 

conforme segue: 

 

Objetivos Institucionais 

 Buscar, continuamente, a qualidade e a sustentabilidade no âmbito do 

ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. 

 Promover a mobilidade acadêmica dos estudantes com instituições 

nacionais e/ou internacionais. 

 Buscar recursos externos para financiamento da pesquisa e da 

extensão. 

 Promover a reestruturação dos processos acadêmico-administrativos, 

buscando eficiência, agilidade e facilidade de acesso a dados e 

informações. 

 Aprimorar sistemas e processos para a gestão acadêmico-administrativa 

que garantam a gestão sustentável, eficiente e eficaz. 

 Buscar estratégias e recursos que permitam acompanhamento contínuo 

dos estudantes. 

 Garantir que o processo de Avaliação Institucional, em conjunto com as 

diversas avaliações, permita o avanço nas atividades acadêmicas. 

 Identificar novas oportunidades de acesso ao Ensino Superior. 

 Capacitar continuamente o corpo docente e o pessoal técnico-

administrativo, em conformidade com as demandas advindas da 
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expansão e adoção de novas metodologias pedagógicas e novos 

processos. 

 Ministrar na modalidade presencial disciplinas on-line na proporção 

autorizada pelo MEC.  

 Oferecer ensino de qualidade no âmbito da graduação e da pós-

graduação nos diversos cursos e programas (bacharelados, 

licenciaturas, cursos superiores de tecnologia, cursos de extensão e de 

pós-graduação). 

 Desenvolver atividade de extensão e de pesquisa, orientando-se pela 

legislação educacional vigente. 

 Atender de forma ágil às demandas das tecnologias digitais de 

informação e comunicação. 

 Estruturar e ampliar os laboratórios para mantê-los atualizados e 

adequadamente equipados para o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem. 

 Oferecer  Programa Institucional de Nivelamento, com cursos que 

possibilitem um nivelamento do conhecimento em patamar adequado 

para um melhor desempenho e aproveitamento das diversas temáticas 

de estudos na formação discente. 

 Promover ações que possiblitam ao discente  desenvolver as Atividades 

Complementares de maneira que amplie seus  conhecimentos práticos e 

teóricos. 

 Propiciar a articulação entre as disciplinas para o desenvolvimento nos 

diversos campos do saber. 

 Proporcionar a articulação entre as disciplinas que contemplam a  

Educação Ambiental, de acordo com a Resolução CNE/CP nº 2/2012 e à 

Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos e  

 Contribuir na formação de um profissional extremamente ético, que 

considere questões nacionais como as dos direitos humanos, do 
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respeito à diversidade étnico-racial, da conscientização em relação 

aos problemas do mundo das drogas e da defesa permanente do meio 

ambiente.  

 Oferecer cursos e atividades de extensão presencialmente e on-line 

que possibilitem a discussão de temas Temas Transversais, como: 

Educação das Relações Étinico-Raciais; Direitos Humanos, Política 

Ambiental e Prevenção ao uso de drogas, em conformidade com as 

Diretrizes Nacionais. 

 

1.5. Áreas de atuação acadêmica 

O Módulo, para concretizar sua missão, atua nas atividades acadêmicas de 

ensino de graduação e de pós-graduação lato sensu, de extensão e de prestação de 

serviços, firmando-se como Instituição capaz de interagir na busca de soluções para 

o desenvolvimento da sociedade em sua região e no país. 

 

Ensino 

Os cursos, ministrados por professores de reconhecida atuação acadêmico-

profissional, são voltados para o aprofundamento da formação ética e cidadã do 

aluno, para a preparação profissional que lhe permita destacar-se no competitivo 

mundo do trabalho, bem como para a conscientização da importância da formação 

continuada. Ciente do importante papel da educação para o profissional 

contemporâneo, o Centro Universitário Módulo empreende significativos esforços 

para o desenvolvimento da graduação e da pós-graduação lato sensu. 

 

Graduação 

Desde 2013, o Módulo vem fortalecendo seus cursos de Graduação em 

andamento e desenvolvendo estudos para a expansão da área em consonância com 

as demandas do mundo de trabalho. Em 2014, foi autorizada, pela Resolução 

CONSU nº 10/2014, de 29 de outubro de 2014, a criação do Curso de Engenharia 

Civil, ofertado no primeiro semestre de 2015. Criado pela Resolução CONSU nº 
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03/2016, de 14 de dezembro de 2016, teve início, em 2017/1, o Curso de 

Publicidade e Propaganda. Em 2018, pela Resolução CONSU nº 16, de 12 de 

dezembro de  2018, com início em 2019/1, o Curso de Biomedicina e, pela 

Resolução CONSU nº 17, de 12 de dezembro de 2018, o Curso de Psicologia, que 

se encontra em fase de autorização pelo MEC. 

Para o período de 2018-2022, busca-se ampliar a oferta com novos cursos 

nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde e de Ciências Administrativas e de 

Negócios, conforme previsto no Quadro 20.  

 

Pós-graduação lato sensu 

A integração com as áreas de formação da pós-graduação, como 

possibilidade de formação continuada, constitui orientação prioritária na oferta dos 

cursos. Assim, o Centro Universitário Módulo oferta os cursos de pós-graduação lato 

sensu relacionados no Quadro 19. 

 

Pesquisa 

A expansão do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC) constitui parte de um conjunto de ações institucionais, elaboradas e 

planejadas para promover a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, de 

acordo com as políticas institucionais. Desta forma, o Centro Universitário Módulo 

busca consolidar a meta de aprimorar continuamente as dimensões pertinentes ao 

Ensino Superior.  

A institucionalização da pesquisa, em suas múltiplas dimensões, contemplou 

as diretrizes definidas na legislação educacional e alinhou as ações realizadas por 

docentes e discentes da Instituição com as orientações da Reitoria. 

Neste sentido, o Centro Universitário visa, por meio de fomentos da própria 

Instituição e da CAPES/FAPESP, a expansão dos Projetos de Iniciação Científica 

(IC) no âmbito das Linhas de Pesquisa da Instituição, conforme previsto no Quadro 

14. 
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Extensão  

As políticas de extensão compreendem projetos de ação social de iniciativa 

institucional, de setores empresariais ou de outras entidades da sociedade civil. Nos 

programas desta natureza, a extensão se dedica à prestação de serviços à 

comunidade. Está presente também na construção e socialização de conhecimentos 

por meio de atividades extensionistas, vinculadas a projetos interdisciplinares de 

cunho social, econômico, administrativo ou ambiental, e nas atividades acadêmicas, 

culturais, científicas e artísticas, complementares à formação do educando. 

As ações de extensão, que consubstanciam o aprendizado prático com o 

princípio pedagógico adotado, têm grande relevância na Instituição e contribuem 

para o fortalecimento das competências do alunado e da interação da IES com a 

comunidade externa, que nela busca solução para problemas de natureza diversas. 

O Centro Universitário Módulo desenvolve, desde 2013, o Programa Módulo 

Solidário em Ação, tendo como objetivo a gestão dos diversos projetos de extensão 

em andamento, bem como os que ainda serão criados nas diversas áreas de 

conhecimento, em busca do  alinhamento com as linhas de pesquisa. A 

reestruturação proposta evidencia o compromisso da Instituição com a integração 

entre ensino, pesquisa e extensão, considerando cada um dos elementos do tripé, 

como parte integrante de um sistema, cujo escopo é a responsabilidade na formação 

de cidadãos críticos na sociedade contemporânea. 

 

1.6. Valores da instituição em suas áreas de atuação acadêmica 

Integração Ensino, Pesquisa e Extensão 

O conjunto de valores presentes na Instituição espelham sua filosofia e 

devem reger as diretrizes e metas institucionais: 

 Inovação: inovar com criatividade, flexibilidade e capacidade de adaptar-

se a novas situações e nos procedimentos de ensino e de 

aprendizagem, com vistas à ampliação dos conhecimentos nas várias 

áreas do saber. 

 Solidez: garantir viabilidade presente e futura. 
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 Ética: Fundamentar as ações e os resultados na honestidade e na 

justiça. 

 Responsabilidade Social: desenvolvimento sustentável e qualidade de 

vida. 

 Comprometimento: promover e cultivar, por meio do Ensino, da 

Pesquisa e da Extensão, todas as formas de conhecimento, produzindo-

as, sistematizando-as e difundindo-as, sempre comprometida com a 

ética e a solidariedade que priorizam a dignidade da vida. 

Estes valores fundamentam-se em alguns princípios, a saber: 

 Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 Organização curricular flexível e dinâmica. 

 Articulação entre as várias áreas do conhecimento por meio da 

integração curricular e da interdisciplinaridade. 

 Autonomia intelectual por meio do desenvolvimento do espírito crítico e 

analítico. 

 Efetiva participação dos diversos segmentos com base no trabalho 

coletivo. 

 Estímulo ao processo de educação continuada. 

 Participação em congressos, seminários em instituições nacionais e 

estrangeiras. 

 Articulação com a comunidade local no desenvolvimento de eventos, 

projetos e programas. 

 Participação em programas educacionais de âmbito local e nacional. 

 Estimulo a permanência do discente: Estimular alunos de graduação a 

desenvolverem projetos de pesquisa, por meio da concessão de bolsas 

de Iniciação Científica. 

 Desenvolvimento de ações que atendam os direitos humanos, o cuidado 

com a vida e a inclusão respeitando a ética e os valores humanísticos. 
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1.7. Metas na área de Atuação 

O Módulo propõe-se, no quinquênio, ofertar novos cursos de Graduação e de 

Pós-graduação lato sensu, ampliar os Programas de Extensão e intensificar a 

Iniciação Científica, de acordo com as áreas dos cursos, Ciências Sociais e 

Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, 

Ciências Humanas. Para tanto estabelece as seguintes metas: 

 Enriquecimento e inovação  do processo ensino e aprendizagem, bem 

como ampliação dos conhecimentos nas diversas áreas do saber, 

visando sempre à qualidade acadêmica e à sustentabilidade. 

 Obtenção de, pelo menos, conceito satisfatório nas condições de oferta 

de todos os cursos de graduação. 

 Flexibilidade dos componentes curriculares no âmbito dos cursos de 

graduação, conforme  estabelece o § 2º do art. 47 da LDB nº 9.394/96:  

“Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos ou 

possuam conhecimento dos conteúdos programados, demonstrados por 

meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a 

duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de 

ensino” e conforme o  Regimento Geral da Instituição. 

 Desenvolvimento de Projetos Integradores com o objetivo de garantir 

aos alunos, nos múltiplos espaços em que se desenvolvem as atividades 

acadêmicas, a convivência com a pluralidade das áreas de saber e de 

formação, com as diferenças sociais, intelectuais, culturais e étnico-

raciais, com questões e temas relativos à cidadania, ética e cultura e 

com as diversas formas de concretizar o processo de produção, 

transmissão e socialização do conhecimento. 

 Integração da teoria com a prática nas licenciaturas e bacharelados por 

meio dos Estágios Curriculares Supervisionados, do Projeto 

Interdisciplinar e de Práticas Pedagógicas em parceria com espaços 

públicos e privados.  
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 Inovações pedagógicas significativas a partir de atividades baseadas em 

situações problema que otimizem a participação ativa do discente na 

construção do saber e que possibilitem a efetiva interdisciplinaridade. 

 Organização curricular com base no diálogo entre a teoria e a prática, 

por meio de metodologias inovadoras, focalizando a ação educativa na 

participação ativa e crítica do aluno, no desenvolvimento de habilidades 

e em sua formação de valores e atitudes.  

 Estudo para implantação de cursos de Graduação (Bacharelado, 

Licenciatura e Superior de Tecnologia), e de pós-graduação lato sensu 

de acordo com as demandas da sociedade. 

 Reformulação de todos os Projetos Pedagógicos dos cursos de 

graduação (PPC), considerando a reestruturação dos processos 

acadêmico-administrativos 

 Oferta de mobilidade acadêmica por meio de parcerias com Instituições 

de Ensino Superior nacionais e internacionais, que conferem aos alunos 

a oportunidade de complementar seus estudos e enriquecer sua 

formação, tanto por meio dos componentes curriculares como também 

pela experiência de entrar em contato com os ambientes acadêmicos 

diferentes. 

 Desenvolvimento de ações relativas à oferta e manutenção de 

disciplinas on-line, com base na Portaria Ministerial nº 1.134, de 

10/10/2016, que permite a oferta on-line de 20% da carga horária dos 

cursos de graduação, buscando sensibilizar a comunidade acadêmica 

para o uso de TICs no ensino presencial. 

 Utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem AVA, que possibilita o 

gerenciamento de conteúdo,  facilita a interação entre docentes e 

estudantes promovendo experiências de aprendizado mais 

colaborativas, por meio das seguintes ferramentas implantadas: inserção 

de planos de ensino e de conteúdo, elaboração de exercícios, 

gerenciamento das notas geradas na entrega e correção dos exercícios, 

criação de avisos aos discentes, blogs, fóruns e publicação do 
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calendário escolar, manual do aluno e do professor, documentos 

institucionais (PPI, PDI, Regimento Geral e outros). 

 Composição do quadro docente com 95% de professores titulados. 

 Ampliação da composição das jornadas docentes em tempo integral e 

parcial. 

 Ampliação de cenários de ensino e pesquisa. 

 Fortalecimento e ampliação de atividades voltadas para o 

desenvolvimento de linhas de pesquisas institucionalizadas e projetos de 

extensão. 

 Ampliação, gradual, do uso de recursos tecnológicos existentes, na ação 

docente, para melhor desenvolvimento da articulação entre teoria e 

prática. 

 Incentivo à realização de trabalhos intelectuais de iniciação científica, de 

iniciação à docência e de monitoria pelo alunado. 

 Ampliação da composição das jornadas docentes em tempo integral e 

parcial. 

 Incentivo à realização de trabalhos intelectuais de iniciação científica, de 

iniciação à docência e de monitoria pelo alunado. 

 Manutenção e adequação da infraestrutura de acordo com o uso e 

novas demandas. 

 Acompanhamento e aprimoramento dos processos de avaliação da 

aprendizagem por meio de sistema de prova globalizada. 

 Ampliação e divulgação da política de atendimento aos discentes, entre 

eles o apoio psicopedagógico, programa de acessibilidade, de 

nivelamento e de apoio e acompanhamento à realização de estágios. 
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2. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO 

2.1. Estrutura Organizacional 

A fim de priorizar a qualidade acadêmica, o Centro Universitário Módulo 

desenvolve modelo de gestão compartilhada entre a Mantenedora e a Mantida, nas 

esferas da Reitoria e Coordenações de Curso. 

A estrutura organizacional do Centro Universitário Módulo é integrada pelos 

Órgãos Colegiados Superiores, Reitoria, Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

Assessoria Pedagógica, Procuradoria Institucional, Secretaria-geral, Coordenações 

de Curso e respectivas estruturas técnico-administrativas, cujas constituições e 

atribuições constam do Estatuto e do Regimento Geral da Instituição. Essa estrutura 

se completa com os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e com os Colegiados de 

Cursos. 

A Reitoria, exercida por Reitora indicada pela Mantenedora, é o órgão 

executivo da Administração Superior que superintende, coordena e supervisiona 

todas as atividades universitárias. 

 

2.2. Organograma 
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2.3. Órgãos Colegiados 

Compõem os Colegiados Superiores o Conselho Universitário (CONSU) e o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). O CONSU é o órgão 

máximo, de natureza deliberativa, normativa e consultiva em todos os assuntos 

institucionais, com a responsabilidade de formular políticas e diretrizes gerais de 

ensino, pesquisa e extensão, de planejamento e administração e de avaliação 

institucional. O CONSEPE é o órgão de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa, responsável por orientar, coordenar e supervisionar as atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão.  

O Colegiado de Curso é um órgão consultivo, constituído pelo Coordenador 

do Curso e representantes do corpo docente e dos alunos. O único membro nato do 

Colegiado de Curso é o Coordenador de Curso, que exerce sua presidência. 

O Núcleo Docente Estruturante é um órgão consultivo e de assessoramento, 

vinculado ao Colegiado do Curso, responsável pela concepção e atualização do 

Projeto Pedagógico do Curso e tem, por finalidade, a implementação e o 

acompanhamento do mesmo. 

De acordo com o Estatuto e o Regimento Geral do Centro Universitário 

Módulo, apresenta-se, a seguir, a composição e as atribuições dos Órgão 

Colegiados: 

 

QUADRO 3 – Composição dos Órgãos Colegiados 

Órgão Composição 

Conselho 

Universitário 
(CONSU) 

Reitor, como membro nato e seu presidente;  
1 (um) representante do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul, por 

este indicado e nomeado pelo Reitor;  
1 (um) representante da entidade mantenedora;  

1 (um) coordenador de curso de graduação;  
1 (um) coordenador representante dos cursos e programas de pós-
graduação;  

1 (um) representante da comunidade docente, eleito por seus 
pares;  

1 (um) representante da comunidade discente dos cursos de 
graduação;  
1 (um) representante da comunidade discente dos cursos de pós-

graduação;  
1 (um) representante da comunidade técnico-administrativa;  

1 (um) representante da comunidade externa. 
Conselho de Reitor, como membro nato e seu presidente;  
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Ensino, 
Pesquisa e 

Extensão 
(CONSEPE) 

2 (dois) coordenadores de cursos de graduação;  
1 (um) coordenador representante dos cursos e programas de pós-

graduação;  
2 (dois) representantes da comunidade docente, eleitos por seus 

pares;  
1 (um) representante da comunidade discente dos cursos de 
graduação;  

1 (um) representante da comunidade discente dos cursos de pós-
graduação; 

1 (um) representante da comunidade externa. 

Colegiado de 

Curso 

O Colegiado de Curso é composto por representantes docentes e 
discentes, eleitos ou indicados por seus pares.  

A representatividade do Colegiado de Curso deve contemplar os 
critérios de paridade e proporcionalidade. A paridade numérica é 
definida de tal maneira que o número de representantes do corpo 

docente seja igual ao número dos representantes dos alunos. 
A proporcionalidade estabelecida deverá garantir: 

representatividade de docentes e alunos de diferentes semestres; 
número de membros que possibilite o funcionamento efetivo do 
Colegiado de Curso. 

Núcleo Docente 

Estruturante 
(NDE) 

05 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso. O 

coordenador do curso atuará no NDE na qualidade de presidente. 

 

 

QUADRO 4 – Atribuições dos Órgãos Colegiados  

Órgão Atribuições 

 
 

 
 
 

 
 

 
Conselho 
Universitário 

(CONSU) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Definir as diretrizes e orientar as políticas gerais do Centro 
Universitário Módulo, nos campos acadêmico, administrativo 

e de avaliação institucional. 

 Aprovar o Estatuto do Centro Universitário Módulo, suas 

alterações ou reformas, sujeito à homologação da 
Mantenedora e à aprovação final da autoridade educacional 
competente, nos termos da legislação vigente. 

 Aprovar o Regimento Geral do Centro Universitário Módulo, 
com seus Anexos, e respectivas alterações ou reformas, em 

consonância com as normas em vigor, sujeito à homologação 
da Mantenedora. 

 Aprovar os planos de desenvolvimento da Instituição e seu 

projeto político pedagógico. 

 Criar, organizar, modificar, implantar ou extinguir campi, Pró-

Reitorias, unidades ou setores da estrutura organizacional, 
inclusive órgãos de apoio pedagógico ou administrativo e 

suplementar, e incorporar outras unidades. 

 Criar, suspender e extinguir cursos e programas de educação 
superior, em nível de graduação ou de pós-graduação stricto 
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Conselho 
Universitário 
(CONSU) 

 

sensu, observadas as normas do sistema federal de ensino. 

 Criar cursos e programas fora de sede ou a distância, 

mediante credenciamento específico pelo órgão competente 
do sistema federal de ensino. 

 Aprovar planos, programas e projetos pertinentes à gestão 
acadêmica ou administrativa, e regulamentos de órgãos da 

macroestrutura do Centro Universitário Módulo e demais 
documentos relevantes para a Instituição, explicitados no 
Regimento Geral, e respectivas alterações ou atualizações. 

 Decidir, como instância final, os recursos previstos em lei, 
conforme consta do Estatuto e do Regimento Geral. 

 Outorgar títulos honoríficos ou de benemerência. 

 Instituir bandeiras, flâmulas, brasões ou outros símbolos, no 

âmbito do Centro Universitário Módulo. 

 Exercer outras competências previstas em lei, no Estatuto ou 

no Regimento Geral. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Conselho de 
Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão 
(CONSEPE) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Propor ao CONSU as diretrizes e políticas para a 
implementação, articulação e integração das atividades de 
ensino, de pesquisa e de extensão, de difusão científica e 

cultural. 

 Contribuir para a política de avaliação institucional do Centro 

Universitário Módulo, nas áreas de competência do conselho, 
e acompanhar os resultados de sua execução. 

 Recomendar ações e medidas de sua competência aos 
diferentes níveis da gestão universitária, e decidir sobre 
propostas, indicações ou representações, em assuntos de 

sua alçada. 

 Exercer o poder normativo complementar em relação às 

atividades de caráter técnico–pedagógico, ao ensino, 
pesquisa e extensão, à difusão científica e cultural, às formas 
de acesso aos cursos e programas e processos seletivos, ao 

regime acadêmico e didático-científico em geral. 

 Manifestar-se sobre ou propor a criação, extinção ou 

transformação de unidades ou órgãos de ensino, de pesquisa 
ou de extensão, e respectivos atos regulamentares. 

 Manifestar-se sobre ou propor a criação, expansão, 
modificação, incorporação, suspensão ou extinção de 
programas, atividades ou cursos de graduação e sequenciais 

de formação específica, e de pós-graduação stricto sensu, 
incluindo os de educação a distância, bem como o número de 

vagas iniciais, a ampliação ou redução destas, submetendo 
os respectivos projetos pedagógicos ao conselho 
universitário. 

 Deliberar sobre a oferta de cursos sequenciais, exceto os de 
formação específica, e cursos de pós-graduação lato sensu, 

bem como fixar ou alterar o número de vagas, e aprovar os 
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Conselho de 
Ensino, 

Pesquisa e 
Extensão 
(CONSEPE) 

 
 

respectivos projetos pedagógicos observado o disposto no 
Estatuto e Regimento Geral. 

 Deliberar sobre programas ou projetos de pesquisa e 
produção científica ou atividades de extensão, o 

planejamento de atividades complementares ou 
extracurriculares, e a respectiva programação, sempre que 

esta não tenha constado do planejamento periódico do 
Centro Universitário Módulo. 

 Fixar os currículos, a duração e os conteúdos dos cursos com 

observância das diretrizes curriculares nacionais e demais 
normas do sistema federal de ensino, assim como 

estabelecer o regime de matrícula, a modalidade ou 
periodicidade de oferta. 

 Manifestar-se, em sua área de abrangência, à consideração 
do CONSU, sobre planos, projetos e documentos relevantes 

para a Instituição, explicitados no Regimento Geral, e suas 

respectivas alterações ou atualizações. 

 Decidir, em caráter terminativo, questões e processos ou 

recursos relacionados ao alunado, em matéria pertinente ao 
regime acadêmico ou didático-científico e disciplinar. 

 Aprovar, no âmbito de sua competência, atos do Reitor 

praticados sob a forma ad referendum. 

 Aprovar o Calendário Geral das atividades do Centro 

Universitário Módulo. 

 Aprovar o Edital do Processo Seletivo do Centro Universitário 

Módulo, com a programação das atividades, normas e 
critérios de classificação e planejar a sua execução com 
observância às normas legais emanadas pelos órgãos 

superiores. 

 Propor ao Reitor, pelo voto de maioria de seus membros, o 

afastamento e/ou a destituição de dirigente de campus e de 
coordenador de curso. 

 Propor alterações do Estatuto ou do Regimento Geral. 

 Exercer demais atribuições que lhe sejam previstas no 
Estatuto e no Regimento Geral, ou delas decorrentes. 

 

 
 

 
 
 

Colegiado  
de Curso 

 
 
 

 

 Discutir e elaborar propostas sobre: 

 as diretrizes do curso e sua integração ao planejamento do 
Módulo; 

 providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 
indisciplina individual e/ou coletiva; 

 os programas e atividades implementadas pelo curso; 

 alterações necessárias ao curso em virtude de mudanças 

na política educacional e institucional, bem como de 
exigências do mercado de trabalho; 

 questões específicas referentes ao curso, tais como: 

laboratórios, equipamentos, salas-ambiente, mobiliário etc. 
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Colegiado  

de Curso 
 

 Atualizar o acervo bibliográfico. 

 Apoiar e incentivar: 

 as atividades de pesquisa no âmbito do curso; 

 cursos de especialização, atualização e extensão 

universitária propostos pelo corpo docente; 

 projetos de extensão comunitária; 

 convênios com entidades assistenciais, culturais e/ou 
universidades. 

Núcleo 

Docente 
Estruturante 
(NDE) 

 Participar efetivamente da elaboração do Projeto Pedagógico 

do curso, definindo sua concepção e fundamentos. 

 Participar efetivamente da construção do perfil profissional do 

egresso do curso. 

 Participar da revisão e atualização periódica do projeto 

pedagógico do curso para análise e aprovação do Colegiado 
de Curso. 

 Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do 

curso definidas pelo Colegiado. 

 Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes 

curriculares. 

 Promover a integração horizontal e vertical do curso, 

respeitando os eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico. 

 Acompanhar as atividades do corpo docente, encaminhando 

ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou 
substituição de docentes, quando necessário. 

 Planejar e acompanhar as atividades complementares e de 

extensão executadas pelo curso. 

 Produzir trabalhos científicos de interesse do curso. 

 Promover e incentivar o desenvolvimento de linhas de 
pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da 

graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas 
com as políticas relativas à área de conhecimento do curso. 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

Há autonomia do Módulo nas decisões em relação à Mantenedora. Contudo, 

dependem da aprovação da Mantenedora as decisões que importam aumento de 

despesa e que não constem do planejamento financeiro anual, em atendimento ao 

Regimento da Instituição. Embora a Mantenedora seja a responsável, perante as 

autoridades públicas e o público em geral, pela mantida, incumbindo-lhe tomar as 

medidas necessárias ao seu bom funcionamento, ela respeita os limites da Lei e do 

Regimento, dando liberdade acadêmica aos Corpos Docente e Discente e 

autoridade nas decisões próprias dos seus órgãos executivos, deliberativos e 

consultivos. 
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2.4. Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas 

Entre os órgãos de apoio às atividades acadêmicas para atendimento à 

comunidade interna, prestando serviços à gestão acadêmica ou administrativa, 

estão os seguintes serviços/setores: a) Biblioteca; b) Central de Atendimento ao 

Aluno (CAA); c) Setor de Tecnologia da Informação; d) Setor de Marketing e 

Comunicação; e) Setor de Recursos Humanos; f) Setor Administrativo; g) Setor 

Financeiro; h) Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP), i) Núcleo de Iniciação 

Científica, j) Núcleo do Escritório de Internacionalização, k) Núcleo de Estágio 

Curricular Supervisionado, l) Núcleo de Extensão e Ações Comunitárias.  A CPA 

integra a estrutura do Centro Universitário Módulo, como parte do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tendo atuação autônoma em relação 

aos Conselhos e demais Órgãos  Colegiados. 

 

2.5. Políticas de Gestão 

O Módulo, em busca da excelência acadêmica, implementa um modelo de 

gestão compartilhada tanto entre as esferas da Mantenedora e da Reitoria quanto 

entre esta e os Coordenadores de Graduação, de Pós-graduação, Pesquisa e 

Extensão. Orientando-se pelos princípios da participação e da transparência, cabe à 

equipe gestora realizar um trabalho integrado e amplamente discutido nas diversas 

instâncias de competência com vistas ao estabelecimento e alcance de metas, na 

busca do crescimento institucional, da consolidação de cursos e de programas, do 

contínuo aperfeiçoamento das práticas de ensino e aprendizagem, da qualidade da 

gestão e da modernização da infraestrutura.  

Este modelo de gestão, ainda, deve privilegiar a participação da comunidade 

acadêmica em toda a Administração Superior, por meio de conselhos, reuniões 

ampliadas da Reitoria e da CPA. 

Destaca-se que os fóruns privilegiados para a tomada de decisão na gestão 

compartilhada proposta e praticada pelo Módulo são o Conselho Universitário 

(CONSU), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), o Conselho de 

Curso (Graduação) e o Núcleo Docente Estruturante (NDE).  
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No modelo de gestão adotado pelo Módulo, a CPA desempenha papel 

fundamental, na medida em que coordena, executa e analisa resultados dos 

processos de autoavaliação, sistematiza e presta informações à gestão institucional 

e aos órgãos governamentais. Os resultados avaliativos divulgados pela CPA e 

adequadamente discutidos possibilitam à gestão propor ações para replanejamento, 

ajustes e adequações no ensino, na pesquisa e na extensão, nas condições de 

trabalho, na própria gestão e demais dimensões que caracterizam o fazer da 

educação superior nacional, como indica o SINAES.  

Os resultados finais decorrentes dos diversos projetos e ações realizados no 

processo de autoavaliação, além de subsidiarem documentos e relatórios 

institucionais, os quais visam a atender às exigências da instituição e do SINAES, 

são amplamente divulgados por meio de folders, boletins, encontros semestrais com 

coordenações, alunos e professores, painéis e exposições, entre outros meios.  

No Módulo, a política de orçamento, que envolve as instâncias de 

planejamento e gerenciamento administrativo, contábil e financeiro, visa a maximizar 

os recursos orçamentários disponíveis para o atendimento de uma gama de 

necessidades tanto de custeio quanto de investimentos nas áreas de ensino, de 

pesquisa, de extensão e de prestação de serviços. Tendo em vista este objetivo 

básico, a política de orçamento orienta- se pelos seguintes princípios:  

 disponibilização de recursos orçamentários para garantir um padrão de 

qualidade nos serviços oferecidos à sociedade; 

 racionalização e acompanhamento dos gastos com custeio, evitando-se 

o desperdício de recursos; 

 estímulo à elaboração de projetos que possibilitem a captação de 

recursos em agências de fomento a atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 

 desenvolvimento de parcerias e convênios com entidades públicas e 

privadas, nacionais e internacionais, visando à captação de recursos e à 

cooperação para a implementação de projetos e programas de interesse 

comum. 
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2.5.1. Divulgação das Informações Institucionais: Ações de 

Transparência 

A gestão da comunicação institucional do Centro Universitário Módulo está 

sob a responsabilidade das Gerências de Marketing & Comunicação, subordinada à 

Diretoria de Marketing do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, ligado à Mantenedora. 

Contudo, em decorrência do modelo de gestão participativa, a referida Gerência 

trabalha em conjunto com todas as áreas acadêmicas e administrativas. A missão 

da Gerência de Marketing e Comunicação é:  

Estabelecer as estratégias de comunicação e participar das ações de 

comunicação de todas as áreas e setores da Cruzeiro do Sul Educacional e de 
cada instituição integrante, de forma adequada e pertinente, com o objetivo de 
consolidar e zelar pela imagem e pelo posicionamento do grupo e de suas 

instituições nas comunidades interna e externa, contribuindo para a concretização 
da missão da Cruzeiro do Sul Educacional e de suas integrantes (MARKETING, 
2018, p. 2). 

O objetivo é agilizar não só os procedimentos internos da Central de 

Atendimento ao Aluno (CAA) e da CAA On-line, mas também as informações na 

página da internet, os sistemas eletrônicos de inscrição e divulgação de eventos e 

programas, a inserção nas redes sociais, o registro de atividades acadêmicas, 

científicas e culturais, entre outras ações. Fazem parte das atribuições da área: 

 Zelar pela imagem do Módulo nos meios de comunicação internos e 

externos impressos e em meios digitais (portais, redes sociais, cartazes, 

murais etc.). 

 Desenvolver e coordenar campanhas de divulgação do processo 

seletivo, dos cursos de Pós-graduação e anúncios de oportunidade. 

 Ser o interlocutor da assessoria de imprensa, criando e atendendo a 

demanda dos veículos de comunicação. 

 Definir a linha de comunicação.  

 Contribuir para a criação, identificação e otimização de diferenciais da 

Instituição, bem como para o monitoramento do mercado educacional.  

O processo de comunicação é realizado de forma integrada entre os setores, 

áreas que se relacionam com o público interno e/ou externo, com o objetivo de 

assegurar unidade, adequação, pertinência e fidelidade da mensagem/informação. 



 

36 
 

 

Tal integração objetiva evitar ruídos de comunicação que possam refletir no clima 

organizacional, no comprometimento de funcionários e professores e na imagem da 

Instituição. Todas as ações passam por planejamento, observando-se os 

documentos institucionais, para não ferir nenhuma política constante do PDI, PPI e 

outros. 

A comunicação com os corpos técnico-administrativo, docente e discente é 

realizada com o envolvimento das respectivas supervisões, observando-se as 

diretrizes de comunicação, constantes deste PDI. Para tal fim, são utilizados 

diferentes meios de comunicação, internos e externos, que se complementam.  

Especificamente, em relação à comunidade externa, pelo fato de os canais de 

comunicação e sistemas de informação estarem intimamente ligados à imagem 

pública da IES, optou-se por apresentar a relação que é comum à comunidade 

interna e externa: Portal institucional, Campanhas publicitárias, Vestibular, Materiais 

Impressos e Digitais, Callcenter, Redes sociais, Jornal Antenado e Foca na Web. 

As informações relacionadas direta ou indiretamente com o Módulo chegam à 

área de Comunicação & Marketing, em sua maioria, via e-mail. As reuniões das 

áreas/setores técnico-administrativos e acadêmicos também são fontes para coleta 

de informações que podem ser divulgadas interna e/ou externamente. 

É de responsabilidade da Gerência de Marketing & Comunicação a 

divulgação de todos os indicadores do Módulo, seja no portal da IES e/ou nas redes 

Sociais. 

 Quanto à divulgação das avaliações internas e externas, a CPA possui link 

no site do Centro Universitário Módulo, a saber, https://www.modulo.edu.br/. 

Qualquer pessoa da comunidade externa poderá ver e acompanhar os resultados 

das diversas avaliações conduzidas pela CPA. 

Destaca-se que a Procuradoria Institucional do Centro Universitário Módulo 

mantém o sistema e-MEC sempre atualizado com informações pertinentes aos 

cursos ofertados, assim como divulga para a comunidade interna e externa tais 

informações. 

O sistema possui visão pública no link: http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-

cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTE4Nw== 

http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTE4Nw==
http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTE4Nw==
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Em síntese, a comunicação é realizada pelos seguintes meios: 

a) Comunicação externa: 

 Site: 

o Cursos 

o Programas 

o Documentos institucionais 

o Avaliações internas e externas 

 

b) Comunicação interna: 

 Site 

o Portais no Office 365  

o E-mail 

o Painéis/cartazes  

o Blackboard (AVA) 

o Central de Atendimento ao Aluno 

o Ouvidoria 

 

2.5.1.1. Procedimentos de Autoavaliação 

2.5.1.1.1. Processo de Avaliação Institucional: política, fundamentos, 

processos e projetos 

O processo de Avaliação Institucional do Centro Universitário Módulo, iniciado 

em 2002, conforme expressa o PDI e demais documentos da CPA, consolidou parte 

da cultura avaliativa por meio de projetos que atenderam, principalmente, o Ensino 

de Graduação. Com o surgimento do SINAES e as mudanças institucionais, o 

processo foi sendo ampliado, visando atender plenamente o contexto institucional e 

a Lei nº 10.861, de 14/04/2004.  

Hoje, a IES possui uma forma específica de atuação nesta área. Foi 

desenvolvido um modelo próprio de autoavaliação com os objetivos de subsidiar a 

gestão de cada área ou setor institucional com os resultados dos projetos da CPA. 

Nesta perspectiva, a missão desta área consolidou-se em:  

 



 

38 
 

 

Gerar, convergir, congregar, analisar, sistematizar e divulgar informações 
de diversas naturezas, de acordo com as necessidades do Centro 

Universitário Módulo, contribuindo para a otimização do processo 
acadêmico nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão e do processo 

técnico-administrativo, garantindo, no papel dos processos avaliativos, a 
articulação necessária com as comunidades interna e externa e com os 
mecanismos regulatórios do Estado.  

 

Na síntese dos conceitos que mais se aproximam à dimensão da área da 

educação e avaliativa, pode-se afirmar que a política da Avaliação Institucional do 

Centro Universitário Módulo, definida na construção de seu processo, dotou-se de 

elementos que demonstram a coerência entre o seu conceber e o seu caráter 

operacional, sustentada por paradigmas teórico-metodológicos que movem a 

autoavaliação, tendo em vista a natureza da instituição a que se destina. A Política, 

no sentido abordado por Rios (2001)1, como uma técnica para a realização de 

valores, reforçou os princípios e as concepções, que possibilitam à CPA atingir o 

propósito de sua existência, na consciência sobre:  

 a importância, o papel e as funções da área autoavaliativa como 

produtora de conhecimentos específicos, por se destinar a um local de 

ciência e teoria; 

 o papel e as funções da CPA, segundo a Lei nº 10.861 (2004), como 

responsável pela operacionalização dos processos da área 

autoavaliativa; 

 a imprescindível legitimação do processo com ações de envolvimento e 

participação das comunidades interna e externa; 

  a obrigatoriedade em articular os processos internos e externos 

(SINAES = ACGs / AVALIES / ENADE);  

 o atendimento à avaliação e à regulação do Estado, sem abrir mão das 

missão, identidade e história institucional. 

 

                                                 
1 RIOS, T. A. Compreender e ensinar por uma docência da melhor qualidade. São Paulo: Cortez, 2001. 
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Tais convicções permitem à CPA viabilizar a área para além de tão somente 

um “instrumento de gestão”, atingindo dimensões que considerem aspectos como: 

 a atitude intencional e política da IES em autoavaliar-se, antecipando a 

construção do seu padrão de qualidade por meio de sua autorregulação;  

  a distinção da especificidade, a responsabilidade ética e política de um 

processo destinado a um local formador das novas gerações;  

 a disposição para decidir a natureza, a gênese e o método que 

imprimirão uma determinada postura e exercício específicos na cultura 

avaliativa da IES.  

Essas prerrogativas ancoram a constituição da área como espaço de reflexão, 

produção de conhecimentos e interpretação do contexto político e humano da 

Instituição, subsidiando a gestão e propondo transformações, o que permite 

consolidar a Avaliação Institucional na práxis de um exercício político, democrático e 

participativo. 

Tal política não se restringe à CPA e nem às funções técnico-burocráticas que 

visem apenas avaliar, apontar acertos e fragilidades, mas, também, permite que se 

definam elementos que lhe confiram coerência e consistência. Nesta consecução 

política, a área possui os seguintes objetivos gerais: 

 Avaliar a IES em sua totalidade e oferecer subsídios para a revisão e a 

otimização do planejamento e gestão institucional.  

 Atender ao SINAES e aos órgãos reguladores e avaliadores da 

Educação Superior Brasileira. 

Para dar consecução do seu processo autoavaliativo, a CPA, observando a 

legislação vigente, desenvolveu seus instrumentos de avaliação, observando as 10 

dimensões previstas pelo SINAES, organizadas nos cinco eixos propostos:  

a) Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional (Dimensão 8 - Planejamento, 

Avaliação e Relatos diversos); 

b) Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional (Dimensão 1 – Missão e PDI; 

Dimensão 3 – Responsabilidade Social); 
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c) Eixo 3 – Políticas Acadêmicas (Dimensão 2 – Políticas para o ensino, 

pesquisa e extensão; Dimensão 4 - Comunicação com a sociedade; Dimensão 9 

– Políticas de atendimento ao discente); 

d) Eixo 4 – Políticas de Gestão (Dimensão 5 – Políticas de pessoal; (Dimensão 6 

– Organização e gestão da IES; Dimensão 10 – Sustentabilidade financeira); 

e) Eixo 5 – Infraestrutura física (Dimensão 7 – Infraestrutura). 

A CPA fundamenta teórica e metodologicamente o processo de autoavaliação 

nos paradigmas: crítico dialético, empírico analítico e socioantropológico, que 

priorizam a participação e o envolvimento da comunidade institucional. A 

fundamentação teórica aqui apontada está registrada e desenvolvida nos relatórios à 

disposição no Centro Universitário Módulo para suas comunidades interna e externa. 

 

2.5.1.2. Processos da Avaliação Institucional/CPA  

Apresentam-se, na sequência, os instrumentos de coleta e sua composição:  

 Avaliação do Planejamento (cursos presenciais):  instrumento com 08 

questões, direcionado ao corpo docente. 

 Avaliação do Clima Organizacional: instrumento com 37 questões 

para coordenadores de curso presencial, 38 para professores de curso 

presencial. 

 Avaliação do Ensino de Graduação (cursos presenciais): instrumento 

com 43 questões para alunos e 45 para professores. 

  Avaliação com os Egressos (cursos presenciais ): Instrumento com 27 

questões para os alunos egressos. 

 Avaliação do Ensino de Pós-graduação (cursos presenciais) - Lato 

Sensu: instrumento com 57 questões para alunos e 55 para professores. 

Em cada processo/projeto avaliativo a CPA realiza as seguintes etapas e 

técnicas de análise dos dados para o desenvolvimento dos relatórios avaliativos: 

 Discussão periódica dos instrumentos com os gestores e com os 

membros da CPA. 
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  Aplicação dos instrumentos avaliativos (sistema on-line). 

 Elaboração de tabelas e gráficos. 

 Análise das colocações em cada indicador, com base em dois critérios: 

1) Validação da Amostra, 50% de participação, ou erro amostral que 

fique em até 3 pontos; 2) Critério de satisfação que corresponde a 

somatória das alternativas de concordância que devem resultar em 60% 

das respostas. 

 Levantamento das principais potencialidades ou fragilidades, tomando 

por base as colocações avaliativas que se apresentaram. 

   Elaboração dos cadernos de resultados (gráficos e eletrônicos) de 

curso / da IES / polo. 

  Encaminhamento dos cadernos (de forma gráfica e eletrônica) a cada 

gestor responsável ou envolvidos no processo (mantenedora, reitora, 

pró-reitores, coordenações de cursos, gerentes de áreas e setores, 

alunos, professores, tutores e coordenadores / mantenedores de polo). 

 Discussão dos resultados com os colegiados específicos. 

 Elaboração do documento que indica as ações decorrentes do processo 

avaliativo. 

 Divulgação dos resultados da avaliação via Área do Aluno / Professor 

(SIAA); Disciplina da Coordenação do Curso no Blackboard; E-mail 

Institucional. 

Os dados quantitativos e qualitativos, coletados por meio dos instrumentos 

avaliativos, são utilizados como instrumentos de gestão e de ação 

acadêmicoadministrativa, uma vez que são temas de discussões em reuniões 

pedagógicas de planejamento e de colegiados, ensejando ações como alteração de 

Projetos Pedagógicos, atualização de conteúdos e bibliografia em planos de ensino, 

implementação de metodologias adicionais de ensino, cursos de capacitação 

docente e alterações regimentais quando necessárias.  

A Mantenedora, a Reitoria, as Coordenações de Cursos e os Gestores 

Administrativos fazem análise e apreciação dos resultados, discutindo-os em seus 
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âmbitos de atuação, bem como em reuniões dos colegiados superiores, subsidiando 

a elaboração do relatório de autovaliação da CPA. 

A consolidação da CPA como órgão que coordena, executa, e analisa 

resultados dos processos da Avaliação Institucional, sistematiza e presta 

informações ao INEP / MEC e a coloca em condições de apontar ações para 

replanejamentos, ajustes e adequações com vistas à evolução institucional e ao 

atendimento às demais dimensões que caracterizam o fazer da Educação Superior 

Brasileira. 

 

2.5.2. Atendimento a discentes 

PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO 

Já no acesso à Instituição, o candidato pode ser beneficiado com Apoio 

Financeiro. Este ocorre pela aprovação em processo seletivo eliminatório e 

classificatório. O exame é composto por questões de múltipla escolha e redação. O 

desempenho no processo seletivo possibilita a concessão de bolsa de estudo 

integral aos candidatos de todos os cursos, que obtiverem pontuação mínima de 

75% na prova, de acordo com número de vagas oferecidas. É também realizado 

ingresso a partir dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para o 

candidato que assim o desejar, de acordo com Edital do Vestibular. O acesso para 

eventuais vagas remanescentes na graduação dá-se por processo seletivo dos 

candidatos. 

Outra forma de ingresso destina-se a alunos oriundos de outras IES 

(transferência), o que depende da existência de vagas e de análise curricular, para 

efeito de aproveitamento de estudos. Há ainda o ingresso de candidatos portadores 

de diploma de graduação, ou de ex-alunos, que pretendem cursar a 2ª graduação; a 

estes é dado incentivo na forma de desconto nos valores dos cursos. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, divulgado com 

antecedência mínima estabelecida legalmente, do qual constam os cursos 

oferecidos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, o local e calendário 

das provas ou outras modalidades de avaliação, os critérios de classificação e 

desempate e demais informações úteis. 
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Os alunos dos cursos de graduação são incentivados ao desenvolvimento de 

pesquisa por meio de bolsas de iniciação científica (PIBIC), bolsas de iniciação à 

docência (PIBID), bolsas de Extensão (PIBEX), programas de monitoria e sociais, 

como o Escola da Família e o Residência Pedagógica, financiados pelo governo 

estadual e federal, respectivamente.  

O Módulo procura sempre apoiar e facilitar a participação docente e discente 

em eventos nacionais e internacionais; isto significa dispensa com justificativa da 

ausência (com remuneração normal), bem como suporte econômico (passagem, 

estadia e eventual inscrição).  

A Instituição oferece oportunidades ao aluno de espaços de convivência, 

estudos e reflexões que promovam autonomia em seu aprendizado. Contudo, para 

melhor compreensão e desenvolvimento de um projeto pedagógico diferenciado e 

inovador, a Instituição deve fomentar mecanismos efetivos de orientação de alunos, 

permitindo seu pleno desenvolvimento acadêmico. Ainda, no tocante à permanência 

do aluno, destaca-se a adesão do Centro Universitário Módulo: 

 Programa FIES, do Governo Federal, que concede financiamento de até 

100% do valor da mensalidade.  

 Programa Escola da Família, de âmbito estadual, que consiste na 

parceria entre o Governo do Estado e as universidades particulares na 

concessão de bolsa de 100% para estudantes de cursos de licenciatura. 

 PROUNI (Programa Universidade para Todos), criado pelo Governo 

Federal, em 2004, e institucionalizado por meio da Lei nº 11.096, de 13 

de janeiro de 2005, que tem como finalidade a concessão de bolsas de 

estudo integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica, em instituições privadas de 

educação superior. 

 Desconto por antecipação – trata-se de desconto na mensalidade que 

pode chegar até 25%. 

 Baby Care: busca-se manter um Relacionamento Contínuo, Intensivo, 

Positivo e Integrado com os alunos calouros (1º semestre). Essa ação 

ocorre por meio do envio de SMS, WhatsApp, E-mail, SMS interativo, 
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entre outras comunicações. Pela ação, procura-se acolher os 

ingressantes e sanar possíveis dúvidas, evitando, assim, sua evasão. 

Entre os principais temas tratados estão: 

 Área do Aluno; Atividades Complementares; Biblioteca; Blackboard; 

Bolsas e Financiamentos; CAA On-line; Emissão de Boleto; Disciplinas 

Optativas; Material Didático; Notas; Documentos Pendentes.  

 Retenção: procura-se estabelecer comunicação com alunos em curso 

(de qualquer semestre) evitando-se a evasão por meio dos seguintes 

instrumentos:  

 SMS – que lembra o vencimento do boleto para evitar que o aluno fique 

inadimplente.  

 SMS e ligação – que informam sobre parcela vencida para que não seja 

enviada para o escritório de cobrança.  

  Retenção reativa – que, por meio de agentes de fidelização na Central 

de Atendimento ao Aluno, realizam ofertas acadêmicas e financeiras a 

todo discente que retirar senha de trancamento/cancelamento.  

 Considerando-se a necessidade de ingresso no mercado de trabalho e o 

consequente desenvolvimento, resultante da realização de atividades da 

prática profissional, foi firmado convênio junto ao Centro de Integração 

Empresa-Escola (CIEE), com o objetivo de prospectar vagas de estágio 

em outros órgãos estatuais e/ou municipais, beneficiando cerca de 20% 

dos alunos.  

 Rematrícula: procura-se garantir que o aluno renove a sua matrícula. 

Para isso, semestralmente, há lembretes informativos das datas e 

condições para renovação da matrícula (SMS, WhatsApp, E-mail, SMS 

interativo, Banner, adesivação, Pop-up na área do aluno, ligações via 

call center, entre outros).  
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APOIO PEDAGÓGICO 

O Apoio Pedagógico destina-se a todos os alunos da graduação e consiste 

em disponibilizar recursos visando à superação de dificuldades relativas ao domínio 

das habilidades linguísticas e de raciocínio lógico e tecnológico. Define-se como um 

conjunto de ações de ordem pedagógica, que visa ao acompanhamento das 

aprendizagens dos alunos que, encaminhados pelo curso de origem, serão 

orientados pelo Apoio. Estabelece-se como  um novo espaço de relação com a 

construção do conhecimento, pautado nas premissas de respeito à diversidade, às 

formas e modos de aprender e à inserção, cada vez mais qualitativa, do aluno no 

mundo acadêmico. Objetiva, pontualmente, identificar as principais barreiras às 

aprendizagens e propor ações efetivas sobre elas, através de mecanismos de 

nivelamento e encaminhamentos oriundos das políticas de ensino da Instituição.  

O Módulo  propõe-se a manter a política de acesso e permanência do 

discente no ensino superior, orientada por diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Educação e por diretrizes institucionais. Ressalta-se que, como desafios ainda a 

serem vencidos, encontram-se os programas de apoio psicopedagógico e 

psicológico para atendimento às diferentes necessidades do alunado. Para tanto o 

Módulo institucionalizou os programas conforme segue: 

 Programa de Apoio ao discente é desenvolvido pelo Núcleo de Apoio 

Psicológico e Psicopedagógico (NAPP), o atendimento é individualizado 

tendo como objetivo auxiliar o aluno no desenvolvimento social, 

psicossocial e de aprendizagem. 

 Programa Institucional de Nivelamento é oferecido cursos de várias 

temáticas aos alunos matriculados para o aprimoramento de 

conhecimentos nas diversas áreas de estudos.  

 Programa de Monitoria, visa fomentar a participação de alunos para 

auxiliar os que apresentam dificuldades de aprendizagem em 

determinado conteúdo.  A seleção do aluno-monitor é realizada por uma 

comissão de professores, da qual faz parte o Coordenador do Curso a 

que o aluno pertence, observando os critérios de Regulamento próprio. 

Os bolsistas da monitoria receberão, como apoio às atividades 

realizadas, uma bolsa desconto na mensalidade. 
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 Programa Intercâmbio e Mobilidade Acadêmica,  por meio da Reitoria do 

Centro Universitário Módulo, estabelece diretrizes institucionais para a 

realização de estudos e intercâmbio no exterior. O Programa tem como 

objetivo motivar a participação do discente em seminários e congressos 

internacionais para apresentação dos resultados obtidos e  fomentar o 

desenvolvimento cultural e social na formação do aluno, como também 

efetivar matrícula em curso de graduação. Visando a formação 

humanitária; ampliar o contexto de conhecimento e teorias que 

fundamentem a formação dos alunos. Visando, também, a formação 

para o mercado de trabalho; oferecer a oportunidade de aprimoramento 

em uma segunda língua, ou o domínio de outras variantes da língua 

portuguesa e/ou estrangeira. Os estudos desenvolvidos em outro país 

terá a convalidação pela IES. 

 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e de 

Residência Pedagógica, visa possibilitar ao discente selecionado 

vivenciar a prática docente junto ao Ensino Fundamental I e II, para tanto 

o aluno recebe incentivo de bolsa de estudos do Governo Federal e os 

voluntários da própria IES. 

 Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC), mantido por recursos 

próprios, visa a participação discente na produção de pesquisa 

acadêmica, os quais tem a possibilidade de apresentarem as pesquisas 

em congressos, seminários e dar continuidade aos seus estudos. O 

discente e o orientador recebem incentivos da Instituição para o 

desenvolvimento de pesquisa. 

 Programa de Bolsa de Estudos de Extensão (PIBEX), fomenta as 

atividades de Extensão, tendo como objetivo desenvolver ações que 

promova a participação dos acadêmicos junto a comunidade acadêmica 

e externa, para tanto a IES por incentivo próprio de Bolsa de Estudos 

proporciona ao aluno selecionado a participar da organização das 

atividades extensionista. 

Além dos programas de atendimento e permanência do aluno, a Central de 

Atendimento ao Aluno (CAA) foi criada para contribuir no aprimoramento das 
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relações do alunado e seus órgãos representativos com a Instituição, e desta com a 

comunidade, apoiando iniciativas de inserção do aluno no Centro Universitário 

Módulo, assim como acompanhando o atendimento de pessoas com deficiência. 

Além do atendimento presencial, a CAA, por meio do Sistema Integrado de 

Atendimento Acadêmico (SIAA), coloca o aluno em conexão virtual com o Centro 

Universitário Módulo, facilitando as ações de solicitação de documentos, 

acompanhamento de processos e recursos, além da visualização do desempenho 

acadêmico, com o acesso a seu histórico escolar. 

Compete à CAA receber as solicitações para atendimento especial, fazendo 

os devidos encaminhamentos às instâncias de competência, contando com o serviço 

de ouvidoria, mediante o qual o aluno pode manifestar suas opiniões, críticas e 

sugestões, que são encaminhadas diretamente ao Ouvidor do Grupo Cruzeiro do 

Sul Educacional. A descrição completa dos programas de estímulo à permanência 

discente está disponível in loco. 

 

ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL  

A organização estudantil é de livre iniciativa dos alunos e incentivada pelo 

Centro Universitário Módulo, que disponibiliza, em suas instalações físicas, o espaço 

adequado para sua organização e realização de eventos. Além dos órgãos de 

representação estudantil, o aluno possui espaço nos diversos colegiados da 

Instituição, tendo sua participação efetivada por meio da representatividade 

assegurada no Regimento Geral, exercendo o direito de voz e voto. 

 

ACESSIBILIDADE INSTITUCIONAL E APOIO PSICOPEDAGÓGICO  

No Centro Universitário Módulo, o deficiente visual ou físico encontra 

condições físicas para a sua locomoção e necessidades – rampas nas calçadas e no 

acesso ao campus e suas dependências, vasos sanitários adaptados, elevador com 

painel em código Braille, pessoal do técnico administrativo orientado para auxiliar na 

mobilidade dos alunos, caso necessitem; Biblioteca com muitas obras digitalizadas e 

multimídia, laboratório de informática com software Dos Vox (ledor de tela) e teclado.  
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O Centro Universitário Módulo possui, em seu quadro de pessoal, intérprete 

de Libras que acompanham alunos deficientes auditivos, traduzindo a aula em 

linguagem de sinais. O número de intérpretes depende da quantidade de alunos que 

exige deste tipo de profissional. No início de cada período letivo, os coordenadores 

são orientados no relacionamento e trato com o aluno deficiente, que deverão 

estender ao seu corpo docente.  A Central de Atendimento ao Aluno (CAA), com 

atendimento presencial ou on-line, é uma instância que permite o atendimento 

discente em todos os setores pedagógico-administrativos da Instituição. Há 

processos parametrizados para atendimento do aluno, pois todas as demandas são 

acolhidas pela CAA e tramitadas, via sistema, ao setor responsável, com prazos 

para devolutiva ao aluno. 

O Módulo disponibiliza o Núcleo Psicopedagógico e Psicológico (NAPP), 

visando desenvolver ações que atendam as demandas das pessoas com 

deficiência, assim como daqueles que têm necessidades psicológicas e 

psicopedagógicas, que possam interferir no desenvolvimento de seus estudos. Vale 

acrescentar que o atendimento é individualizado.  

A Biblioteca permite a circulação do “cadeirante” e sua permanência nos 

ambientes durante a execução de tarefas acadêmicas. Os funcionários da Biblioteca 

são treinados para atender usuários com deficiência. A Biblioteca, enquanto espaço 

de contribuição para a formação do acadêmico, promove a prestação de serviços 

para o usuário com deficiência visual. Ela disponibiliza a digitalização de bibliografias 

solicitadas pelos docentes em formato arquivo Word, impresso em  fonte aumentada 

ou, ainda, em mídia, conforme a necessidade do usuário. Os arquivos em texto 

podem ser acessados no ambiente da Biblioteca que disponibiliza computadores 

com um programa sintetizador de voz (Virtual Vision) que lê os comandos do usuário 

com deficiência visual e as informações do aplicativo em que ele estiver operando. O 

Módulo possui, em seu quadro de pessoal, intérpretes de Libras que acompanham 

alunos deficientes auditivos, traduzindo a aula em linguagem de sinais. O número de 

intérpretes depende da quantidade de alunos que exige deste tipo de profissional. 

No início de cada período letivo, os coordenadores são orientados no 

relacionamento e trato com o aluno deficiente, que deverão estender ao seu corpo 

docente. 
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2.5.3. Parcerias e Compartilhamento de estruturas 

O Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, do qual o Centro Universitário Módulo 

faz parte, possui um termo de Cooperação Acadêmica, para compartilhamento, 

entre as IES do Grupo, de infraestrutura física, tecnológica e de pessoal, assim 

como de instalações acadêmicas para o desenvolvimento de atividades 

educacionais nas modalidades presencial e a distância.  

O referido Termo de Cooperação tem por objetivo:  

 compartilhar experiências, recursos e sistemas de gestão;  

 elevar o processo de construção e difusão do conhecimento, de forma 

criativa e inovadora, com incentivo à pesquisa e à inovação;  

 usar as tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação 

nos seus diversos níveis e modalidades, tornando-os acessíveis à 

sociedade; 

  contribuir para o desenvolvimento do ser humano em todas as suas 

potencialidades;  

 promover mudanças regionais e interlocução nacional e internacional, 

por meio do ensino, da pesquisa e da extensão.  

 

O Centro Universitário Módulo valoriza o estabelecimento de convênios e 

parcerias com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais tanto para 

a integração aluno/ mundo do trabalho, quanto para a captação de recursos e a 

cooperação para a implementação de projetos e programas de interesse comum. 

Entre os acordos de cooperação internacional, entre a IES e instituições 

internacionais, destacam-se: 

 Universidade de Havana (Cuba). 

 Universidade autônoma de Coahuila (México).  

 Universidade autônoma de San Luis do Potosí (México).  

 Universidade de Buenos Aires (Argentina).  
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 Instituto Lorenzo de Medici (Itália).  

 Instituto Superior de Relações Internacionais (Moçambique).  

 The Catholic University of America (EUA).  

 Jacksonville State University (EUA).  

 Limerick University (Irlanda).  

 Lincoln Memorial University (EUA).  

 Dublin Business School (Irlanda).  

 University College Newcastle (Inglaterra).  

 Universidade de Ritsumeikan (Japão).  

 Universidade do Porto (Portugal).  

 Universidade MAZA – (Argentina). 

 

A Reitoria, por meio das parcerias com instituições públicas e/ou privadas, 

busca efetivar a integração da comunidade universitária com a comunidade externa, 

mediante cursos, campanhas e programas, o que possibilita a inserção da Instituição 

nos projetos de ação social de iniciativa dos governos federal, estadual e municipal, 

de setores empresariais ou de outras entidades da sociedade civil. A atuação reflete-

se nos atendimentos jurídicos, de promoção da saúde e prevenção de doenças, no 

setor educacional e de negócios. 

A atuação contribui, ainda, para a disseminação e transferência de 

conhecimentos, mediante atividades de pesquisa e de extensão, vinculadas a 

programas interdisciplinares de cunho social, econômico, administrativo ou 

ambiental, envolvendo atividades culturais, artísticas, desportivas e estágios 

curriculares e não obrigatórios, como também as atividades complementares. 

Destacam-se os serviços prestados à comunidade externa, efetuados pelos 

alunos do curso de Direito, os quais passam a ter oportunidade de aprender na 

prática no Centro de Conciliação Judicial (CEJUSC), instalado nas dependências 

desta Instituição de Ensino Superior. 
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Em 2015, o Centro Universitário Módulo iniciou sua parceria com a Escola de 

Governo, por meio do Oficio nº 03/2015 para ministrar temas escolhidos pelo 

Programa “Escola de Governo” da Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, aos 

servidores Municipais. De acordo com a demanda do poder público municipal o 

contrato de parceria é renovado com o Módulo. 

Dentre os cursos solicitados e ofertados no Programa “Escola de Governo”, 

destacam-se: Mídia-training, Direito Público para Gestores, Formação de Instrutores 

e Palestrantes, Ética Profissional no Serviço Público, Qualidade nos 

Relacionamentos, Redação Técnica e Gramática do Texto e Excel Básico, 

Comunicação Básica e Oratória, Autocad, Ética Geral, Excel básico e avançado, 

Formação de Instrutores, Qualidade nos Relacionamentos, Redação Técnica e 

Gramática do Texto.  

A parceria do Centro Universitário Módulo com o Ministério Público Federal 

desenvolve o Projeto de Acessibilidade com visitas técnicas monitoradas com os 

alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo nos prédios públicos dos quatro 

municípios do litoral norte de São Paulo, Curso de Extensão em Língua Brasileira de 

Sinais e Capacitação das Comunidades Isoladas do Munícipio de Ilhabela. 

A parceria do Centro Universitário Módulo com a Universidade Jacksonville 

State University, Alabama, EUA, convenio com o Banco Santander Universidade, 

possibilita a seleção de estudantes para serem admitidos para programas 

internacionais desenvolvidos nas Universidades, recebendo créditos para seus 

estudos, o qual possibilita a mobilidade acadêmica, como também ao estudar em 

outro país, conhecer outras culturas e aprimorar conhecimentos. 

O Módulo mantem parceria com a CAPES no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica, com o objetivo de 

promover a iniciação do licenciando no ambiente escolar ainda na primeira metade 

do curso. O PIBID estimula a observação e a reflexão sobre a prática profissional no 

cotidiano das escolas públicas de educação básica desde o início da jornada do 

docente.  

Já o Programa de Residência Pedagógica induz o aperfeiçoamento do 

estágio curricular supervisionado por meio da imersão do licenciando – que já esteja 
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na segunda metade do curso – em uma escola de educação básica. A imersão deve 

contemplar, entre outras ações, regência de sala de aula e intervenção pedagógica. 

Assim, a parceria com os Programas instituídos pela CAPES tem a finalidade 

de articulação entre teoria e prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em 

parceria com as redes públicas de educação básica do município de Caraguatatuba 

e Ubatuba. 

 

2.6. Projeto de Acervo Acadêmico em Meio Digital 

O Centro Universitário Módulo possui Política Institucional de Manutenção e 

Guarda do Acervo Acadêmico visando à guarda dos documentos produzidos e 

recebidos relativos às atividades-fim da Instituição, garantindo o cumprimento 

previsto nos prazos de guarda, tabela de temporalidade, destinações finais e 

observações previstas na legislação vigente. 

 Em 2014, foi implementada, no Centro Universitário Módulo, a Gestão 

Eletrônica de Documentos (GED), que consiste na conversão do prontuário dos 

alunos para o meio eletrônico, permitindo ágil consulta aos documentos, redução do 

espaço para arquivos e redução de impressão de papéis, além do atendimento ao 

Decreto nº 9.235/2017 e à Portaria Ministerial nº 315/2018.  

 Os aplicativos que permitem a conversão do acervo acadêmico para o meio 

digital foram desenvolvidos pelo Departamento de Sistemas da Instituição em 

parceria com a Empresa SysDocs. O processo de digitalização dos documentos está 

em andamento, com previsão de término até dezembro de 2019.  
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3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

3.1. Contexto de inserção da IES 

O Centro Universitário Módulo é uma Instituição sólida e de grande 

credibilidade junto à comunidade, sendo a primeira e mais tradicional Instituição de 

Ensino Superior da cidade e da região. A área geográfica de atuação imediata do 

Centro Universitário Módulo estende-se aos municípios de São Sebastião, 

Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela, os quais compõem a Sub-Região 5 da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) do Estado de São 

Paulo. A trajetória do Centro Universitário Módulo, como instituição educacional, 

reflete a realidade dos municípios da sub-região e da região metropolitana, com 

suas características e peculiaridades – seu espaço físico, sua história e sua 

economia, as aspirações e potencialidades de sua população. 

 

 

Figura 1 - Localização geográfica da cidade 
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Importante observar que o município de Caraguatatuba é oriundo da 

comunidade caiçara e pode ser identificada no museu, nas igrejas, no centro 

histórico, no artesanato e nas tradicionais festas do município. Entre os municípios 

que compõem o Litoral Norte Paulista, Caraguatatuba foi o que mais se desenvolveu 

no setor empresarial, populacional e educacional. 

O aumento da população foi gerado, em sua maioria, por migrantes atraídos 

pela oportunidade de emprego em decorrência dos investimentos na região por 

parte da Petrobrás e de outras diversas empresas. 

Quanto aos aspectos demográficos, Caraguatatuba computou em 2018, 

conforme Emplasa, uma população fixa de 119.625 mil habitantes, com cerca de 

246,60 hab/ km2. No quadro apresentado a seguir, reúnem-se dados que permitem 

comparar os quatro municípios da Sub-Região 5 quanto a seus aspectos 

populacionais, geográficos e econômicos. 

 

 QUADRO 5 – Aspectos Demográficos 

 ¹Fonte: IBGE./ ²Fonte: Emplasa/ ³Fonte: DER. Elaboração: Emplasa, GIP/CDI, 2018.  

 

Os atuais registros populacionais, em taxas de crescimento relativamente 

expressivas, revelam a importância da instauração de grandes projetos de 

desenvolvimento regional, que inclui necessariamente a oferta de cursos 

superiores nas diversas áreas do conhecimento. São muitas as potencialidades 

econômicas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

Municípios Área (km²)¹ 
População 

2018¹ 

Dens idade 
Demográfica  

2018 
(hab/km²)¹ 

TGCA 

2010/2018 
(%)² 

PIB 2016 

(mi l  rea is )¹ 

Distância 
até São 

Paulo 
(km)³ 

Caraguatatuba 485,097 119.625 246,60 2,16 2.658.208 173 

Ilhabela 347,52 34.333 98,80 2,49 3.011.806 198 

São Sebastião 399,68 87.596 219,17 2,14 3.517.128 191 

Ubatuba 723,88 89.747 123,98 1,64 1.786.358 226 

Total Sub-Região 5 1.956,17 331.301 169,36 2,04 10.973.500 
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Na região, encontram-se instituições renomadas de ensino e pesquisa, de 

que são exemplos o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial (DCTA), além de institutos de excelência em ensino, pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico da Unesp, Unifesp,  USP  (Cebimar),  FATECs, e 

Faculdade São Sebastião que dão apoio ao mercado de trabalho de ponta e ao 

setor terciário, formando profissionais qualificados para atuarem nas diversas 

áreas. O comércio e os serviços são impulsionados pela densidade populacional e 

o nível de renda da região. 

Com efeito, o turismo desponta-se como um dos segmentos da economia 

regional que oferece grandes possibilidades de investimento com a geração de 

novos negócios, emprego e renda. Favorecem-no a diversidade e abundância de 

recursos naturais, como também a disponibilidade de infraestruturas de 

transporte e comunicação que interligam a região às duas metrópoles nacionais 

– Rio de Janeiro e São Paulo – e ao restante do país. Por tudo isso, a região 

recebe fluxos expressivos de turistas atraídos pelos recursos ambientais e 

paisagens litorâneas, pelo rico patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, como 

as sedes remanescentes das fazendas do ciclo do café. 

Como a maioria das instituições de ensino superior, no início de suas 

atividades, o Centro Universitário Módulo baseou sua atuação no entorno regional, 

concentrando-se em ações relacionadas ao ensino de graduação e às atividades de 

extensão. Esse entorno regional foi substancialmente incrementado com a criação 

modalidades de ensino, ou seja, a pós-graduação e os projetos de extensão. Nesse 

contexto, o Módulo, nos últimos anos, ampliou sua inserção regional, passando a 

participar de ações  nacionais (Projeto Rondon) e internacionalmente (modbilidade 

acadêmica). 

Nesse sentido, em agosto de 2018, foi criado o núcleo de relações 

internacionais (NRI), cujos principais objetivos são: 

 Consolidar o processo de internacionalização acadêmica do Módulo.  

 Propor, em conjunto com coordenações de cursos graduação e de pós-

graduação, atividades acadêmicas internacionais que incrementem os 

diferenciais oferecidos pelo Centro Universitário Módulo. 
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  Viabilizar a inserção do Módulo em programas de intercâmbio 

internacional e desenvolver parcerias acadêmicas. 

 

3.2. Princípios Filosóficos e Técnico-metodológicos 

O Centro Universitário Módulo contribui para o desenvolvimento da região, 

gerando empregos diretos e proporcionando qualificação profissional, educação 

continuada e ações sociais na forma de convênios e parcerias com diferentes 

segmentos da sociedade civil. Em sintonia com as últimas tendências educacionais 

e com as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), caracteriza-se 

como um centro de ensino de qualidade, compatível com as melhores escolas das 

grandes cidades, equipado com instalações e laboratórios específicos para os 

cursos que mantém. 

Ciente da sua missão e do seu papel na região do Litoral Norte Paulista e na 

sociedade, o Módulo aponta os seguintes princípios filosóficos e teórico-

metodológicos gerais que norteiam a sua gestão, conforme segue: 

 composição de seus currículos na modalidade presencial, com 

disciplinas on-line (DOLs) na proporção autorizada pelo MEC, e na pós-

graduação, bem como desenvolver atividades de extensão e de 

pesquisa, orientando-se pela legislação educacional vigente; 

 oferecimento de programas de formação continuada em cursos, 

atividades extencionistas presenciais e na modalidade on-line (EAD); 

 organização de atividades de extensão, promovendo a integração da 

Instituição com a Comunidade, por meio de cursos, serviços, atividades 

complementares e estágios; 

 promoção da cultura extensionista por meio da responsabilidade e 

inclusão social; 

 desenvolvimento de procedimentos de ensino e de aprendizagem, com 

vistas à ampliação dos conhecimentos nas várias áreas do saber; 

 compromoisso com o desenvolvimento pedagógico do aluno e seu 

acesso às  tecnologias, visando à formação de profissionais em 



 

58 
 

 

condições de adaptação às mudanças no mundo do trabalho e de 

concretização de seu projeto de vida; 

 preocupação com  a produção e a divulgação dos trabalhos científicos e 

intelectuais do seu corpo docente e discente; 

 qualificação que desenvolva a capacidade de lidar com problemas e de 

buscar soluções asseguradas pelo rigor teórico - metodológico; 

 pompromisso em cultivar, por meio do Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão, todas as formas de conhecimento, produzindo-as, 

sistematizando-as e difundindo-as, sempre comprometida com a ética e 

a solidariedade que priorizam a dignidade da vida; 

 adequação às novas tendências da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) como fontes de recursos ao desenvolvimento 

acadêmico; 

 ensino com foco no aluno de forma a garantir a sua permanência na 

Instituição, minimizando os índices de evasão e inadimplência; 

 busca constante em estabelecer uma relação de solidariedade e 

reciprocidade com a comunidade local, por meio de atividades de 

Extensão nas várias áreas do conhecimento, mediante a realização de 

estudos, cursos e projetos; 

 promoção de intercâmbio e a cooperação com outras instituições 

educacionais, científicas, tecnológicas, culturais, esportivas e artísticas 

nacionais e estrangeiras; 

 compromisso ético-social com o princípio formativo;  

 respeito ao caráter pluralista e democrático da Instituição;  

 busca de excelência acadêmica com compromisso social;  

 promoção da cultura extensionista por meio da responsabilidade e 

inclusão social; 

  ensino com foco no aluno de forma a garantir a sua permanência na 

Instituição, minimizando os índices de evasão e inadimplência;  
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 qualificação que desenvolva a capacidade de lidar com problemas e de 

buscar soluções asseguradas pelo rigor teórico - metodológico;  

 flexibilidade no planejamento curricular de modo a garantir uma 

formação que permita ao graduado e pós-graduado um 

acompanhamento crítico das transformações sociais, culturais, 

científicas e tecnológicas;  

 planejamento articulado de forma a assegurar a indissociabilidade entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão;  

 preocupação com a formação permanente do corpo docente;  

 fortalecimento da marca da Instituição por meio da divulgação da 

produção acadêmica de qualidade em veículos internos e externos. 

 

3.3. Organização Didático Pedagógica 

Esta sessão contém, em linhas gerais, informações acerca do Perfil do 

Egresso, Seleção de Conteúdos, Princípios Metodológicos, Processo de Avaliação, 

Práticas Pedagógicas Inovadoras, Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de 

Conclusão de Curso e Atividades Complementares e Educação Inclusiva, cujo 

detalhamento se encontra nos PPC. 

 

3.3.1. Concepção de ensino e aprendizagem 

A discussão sobre concepções de ensino e aprendizagem no âmbito de uma 

Instituição de Ensino Superior, a que jovens e adultos recorrem visando à 

qualificação para o exercício profissional, impõe que se contextualizem, as 

mudanças na sociedade contemporânea, apontando formas diversificadas de 

relação com o conhecimento, de modo que a Educação Superior repense seu fazer.  

A atualidade exige, cada vez mais, cidadãos comprometidos com as questões 

sociais e políticas, detentores de valores éticos que os impulsionem na busca 

constante de uma sociedade mais justa, humana e solidária. O ensino oferecido por 

esta IES está imbuído desses princípios, formando profissionais que exerçam suas 

funções de forma ética, responsável e comprometida.   
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A interdisciplinaridade, a prática da pesquisa e a flexibilidade curricular 

constituem elementos essenciais para a compreensão da realidade atual. O que 

representa alicerce para a busca da superação dos principais problemas 

enfrentados nos tempos atuais, pois, somente compreendendo o que está posto, 

podemos questionar para intervir.  

Na sociedade contemporânea desenvolve-se um novo setor, em que a 

informação é a matéria-prima e o seu processamento é a base do sistema 

socioeconômico. Isto é, a sociedade da informação impõe novas exigências que 

supõem, no âmbito da educação superior, uma considerável transformação da 

relação dos professores e alunos com o conhecimento, de seu papel e, 

principalmente, de sua identidade e de suas competências.   

A viabilização da inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) no processo de construção do conhecimento aponta para a necessidade da 

capacitação continuada dos docentes do Ensino Superior, facilitando a 

aprendizagem significativa e crítica.  A melhoria da qualidade na Educação Superior 

se deve às mudanças da prática pedagógica dos docentes, englobando as 

adequações de seu perfil e a necessidade profissional do nosso formando ao 

cenário de mutações significativas no mundo virtual, com força e velocidade cada 

vez maior.  

Uma análise das mudanças que vêm ocorrendo revela que o acesso às 

informações já não se dá, exclusivamente, por meio dos docentes e, 

consequentemente, nas instituições de Ensino. Os alunos, muito rapidamente, 

podem acessar informações que circulam nos sofisticados meios eletrônicos.  

Estabelecem-se, assim, novas possibilidades de relação com o saber produzido, o 

que vem colocar em discussão a forma como, tradicionalmente, se desenvolve a 

ação educativa, mais precisamente, a maneira de pensar e concretizar o processo 

de ensino e aprendizagem.  

Neste contexto, a participação ativa e crítica do aluno em seu processo de 

aquisição de conhecimentos práticos e teóricos, com desenvolvimento de 

habilidades e formação de atitudes e valores, cujos conteúdos são aprendidos de 

forma significativa e relevante, constituirá fundamentos para que desenvolvam as 

competências necessárias ao exercício profissional e  à participação social.       
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Ao tratar do papel do Ensino Superior na formação do cidadão e futuro 

profissional, Masetto (2003a) defende a ideia de que o processo de aprendizagem 

visa ao desenvolvimento da pessoa em sua totalidade, compreendendo, no mínimo, 

quatro grandes áreas: a do conhecimento, a do afetivo-emocional, a de habilidades 

e a de atitudes ou valores.  

Se o processo de ensino e aprendizagem possibilita participação ativa e 

crítica do aluno em seu processo de aquisição de conhecimentos práticos e teóricos, 

de conhecimento de si mesmo, de desenvolvimento de habilidades e de formação 

de atitudes e valores, o que implica adesão e mobilização, então é importante que a 

sala de aula se torne um espaço de rica interação (professor/ aluno; aluno/ aluno; 

aluno/ conhecimento), criação e transformação de significados.   

O ponto de partida para a aprendizagem, portanto, constitui conjunto de 

significados - formas de interpretação - que emerge da classe. São estes os 

significados que os alunos trazem de sua experiência cotidiana e paralela à escola, 

bem como aqueles oriundos de experiência escolar anterior, os quais, 

convencionalmente, denominam-se conhecimento prévio.  

É esse conjunto de significados, adequadamente problematizado que serve 

de ancoragem para a construção de novos saberes, tornando-os significativos. A 

experiência/vivência no mundo social e cultural é a base para a criação e 

transformação de significados sobre a vida natural, individual e social. Isto significa 

que a comunicação na sala de aula parte da mobilização dos esquemas de 

pensamento, sentimento e ação de cada aluno e cada grupo. 

O ponto de partida para a aprendizagem, portanto, é o conjunto de 

significados (formas de interpretação) que emerge da classe, os significados que os 

alunos trazem de sua experiência cotidiana e paralela à escola, bem como aqueles 

oriundos de experiência escolar anterior, os quais, convencionalmente, vimos 

denominando conhecimento prévio. É esse conjunto de significados, 

adequadamente problematizado, que serve de ancoragem para a construção de 

novos saberes, tornando-os significativos. 

No entanto, não basta apenas que a aprendizagem seja significativa. É 

necessário que, também, seja relevante, isto é, que os conhecimentos adquiridos se 

incorporem de tal forma ao pensamento do aluno/ futuro profissional, que seja 
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possível mobilizá-los para a aquisição de novos conhecimentos e resolução de 

situaçõesproblema postos pelo exercício profissional e pela realidade que se vive, 

ou seja, não se trata de aprender por aprender, conhecer por conhecer, mas de 

aprender para aplicar e transferir o que se aprende para novas situações. Para 

tanto, torna-se necessário contextualizar as tarefas de aprendizagem dentro da 

cultura em que os conteúdos/ conhecimentos adquiram significado compartilhado e 

negociado, ao serem utilizados na prática cotidiana. 

 

3.3.2.  Perfil Discente – Humano e Profissional 

Considerando que à Instituição cabe criar condições para a construção do 

conhecimento, bem como se posicionar de forma crítica em relação ao 

conhecimento instituído, espera-se que, mediante os currículos oferecidos, concorra 

para a produção de identidades pessoais e profissionais, com as seguintes 

características:  

 postura crítica como cidadão sobre questões contemporâneas;  

 capacidade para diferentes inserções no mundo do trabalho;  

 aptidão para exercer suas funções de modo ético, tanto por razões 

profissionais quanto por razões pessoais, sempre conscientes das 

implicações sociais de suas ações;  

 capacidade para pensar criticamente, analisar e compreender as 

situações-problema com as quais se depara, mobilizar seus 

conhecimentos, decorrentes de sua inserção num contexto 

sócioeconômico-cultural e de sua escolarização, na busca de soluções, 

aceitando as responsabilidades sociais que delas emergem;  

 capacidade para transitar por diferentes campos do saber e para 

trabalhar em equipe;  

 capacidade para estabelecer relações entre os diferentes saberes e para 

aplicá-los nas situações cotidianas;  

  respeito à multiplicidade de diferenças dos seres humanos;  
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 sólida formação técnico-profissional, pautada por princípios éticopolíticos 

e técnico-científicos voltados para a complexidade das relações e das 

demandas humanas e sociais;  

 capacidade para produzir novos conhecimentos, a partir dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos disponíveis, para atender 

demandas pessoais e profissionais;  

 disponibilidade e competência para atuar em equipes multiprofissionais, 

exercitando a interdisciplinaridade;  

 capacidade para compreender a profissão como uma mecanismo de 

transformação pessoal e social;  

 capacidade para compreender que a formação profissional é um 

processo contínuo de construção de competências que demanda 

aperfeiçoamento e atualização permanentes;  

 valorização da avaliação como instrumento de aprimoramento pessoal e 

profissional;  

 capacidade para utilizar diversificadas fontes de informação e recursos 

tecnológicos a fim de adquirir conhecimentos;   

 valorização da liberdade de expressão e do respeito à pessoa humana;  

 consciência das implicações econômico-políticas nas formas de 

produção das identidades pessoais e profissionais;  

 compromisso com a preservação ambiental e valorização das ações que 

concorrem para a melhoria da qualidade de vida.  

 

Além destas características de caráter geral, os PPCs devem incluir aquelas 

que são inerentes à área de conhecimento e à formação específica, tendo como 

base as DCNs, a literatura da área e as demandas postas pelo mundo do trabalho. 

Para a concretização do perfil, concorrem não apenas as disciplinas, mas 

também as atividades que visam a enriquecer o currículo (Estágio Curricular 

Supervisionado, Trabalho de Curso, Atividades Complementares, entre outras). O 
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perfil do egresso está definido em cada Projeto Pedagógico de Curso (PPC), em 

sintonia com o PDI e o Projeto Político Institucional, observando se o que 

estabelecem as diretrizes curriculares nacionais, os requisitos legais, as exigências 

do mundo do trabalho, a literatura na área específica de formação, bem como os 

diferenciais que se pretende imprimir no futuro profissional.  

 

3.3.3. Projeto Pedagógico de Curso 

Para o Centro Universitário Módulo, o Projeto Pedagógico de Curso é o mais 

importante instrumento de gestão do curso, constituindo-se em norteador da 

formação do egresso.  

Para atender às necessidades de elaboração e ou de atualização do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), a Reitoria orienta os trabalhos da Comissão composta 

pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pelas Assessorias da Reitoria. As 

propostas de PPC são objeto de discussão em reuniões da Coordenação com os 

professores do Curso, especialmente o NDE, e acompanhada em sua elaboração 

pelas Assessorias.  

O processo para a elaboração/ atualização do PPC inicia-se com base na 

legislação educacional, na legislação sobre o curso, na pesquisa junto a órgãos de 

classe e nas tendências para o mercado de trabalho, além de considerar dados da 

Autoavaliação e da Avaliação Externa. A comissão, então, elabora/redige o Projeto, 

disponibilizando-o para a comunidade acadêmica.  

O PPC é permanentemente acompanhado pelos atores do curso e, dado o 

seu caráter flexível, periodicamente atualizado, conforme as demandas legais, 

acadêmicas e/ou pedagógicas. Cabe ao NDE realizar estudos e avaliação periódica 

d do PPC, com vistas à sua atualização, considerando as DCN, as novas demandas 

do mundo do trabalho, a atualização e a consolidação do perfil profissional do 

egresso. 

Cabe também ao NDE, analisar a compatibilidade das indicações 

bibliográficas do PPC com o acervo institucional, com vistas à sua adequação e 

atualização, bem como propor estratégias para articulação e integração dos 

conteúdos disciplinares tanto no plano horizontal como vertical. 
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No PPC, as informações estão organizadas em quatro dimensões básicas: 

Organização Didático-Pedagógica, Corpo Docente, Infraestrutura e (Auto) 

Avaliações do Curso. 

 

3.3.4. Construção do Currículo/ atualização sistemática 

Contrapondo-se à concepção tradicional, para o Centro Universitário Módulo, 

o currículo deve ser entendido como elemento formador de identidades individuais e 

sociais, o que pressupõe a adoção de referenciais socioantropológicos, psicológicos, 

epistemológicos e pedagógicos em consonância com o perfil humano e profissional 

do egresso. 

As novas formas de organização da sociedade e da educação apontam para 

a necessidade de uma concepção de currículo como um conjunto de elementos 

mediante os quais se concretizam os processos de ensino e de aprendizagem em 

um determinado espaço e tempo, respeitando as especificidades locais, sem perder 

de vista o contexto global, e garantindo a identidade e o diferencial do curso. Na 

educação, essas novas formas de organização devem ser orientadas pelas DCNs, 

que constituem os fundamentos legais e pedagógicos para a elaboração dos PPC.  

Entende-se, assim, que a construção de currículos deva ser um processo 

dialógico, no qual as diversas vozes sejam consideradas, logo é imprescindível que 

haja consulta à comunidade acadêmica (professores, alunos, egressos etc.), ao 

mundo do trabalho e à literatura específica. Assim, ao elaborar-se o PPC, faz-se 

necessária a composição de uma equipe de trabalho, formada por especialistas da 

área em foco, bem como por profissionais da área de educação. Elaborado o PPC e 

validado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), o próximo passo consiste em sua 

submissão aos órgãos colegiados.  

Aprovada a implantação do curso, há de se garantirem as condições 

necessárias para sua oferta, bem como o acompanhamento e a avaliação de sua 

implementação. Concorrem para esta ação o Colegiado de Curso e o NDE, que, 

designado desde a implantação do curso, tem a atribuição precípua de 

acompanhamento, atuando no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do PPC. 
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Em sendo, portanto, a elaboração e implementação do PPC um processo 

dinâmico de ação-reflexão-ação, observa-se a necessidade de entendê-lo com um 

documento norteador da ação educativa no âmbito do curso, que extrapola a 

simples confecção de um documento técnico-burocrático. Em outros termos, o PPC 

deve ter um caráter flexível, possibilitando as necessárias adequações de ordem 

acadêmico-pedagógica. 

Em suma, o PPC, como expressão do Currículo, tendo por base as áreas de 

conhecimento contempladas nas DCN e na legislação educacional e profissional 

pertinentes, deve compreender três dimensões: a Organização Didático-Pedagógica, 

o Corpo Docente e a Infraestrutura.  

Os PPC contemplam, em sua organização, as ementas das disciplinas, a 

partir das quais são definidos os conteúdos, que são registrados nos planos de 

ensino. Os conteúdos e os procedimentos metodológicos para seu desenvolvimento 

são instrumentos utilizados para a consecução dos objetivos do curso e do perfil do 

profissional desejado.   

O sistema de elaboração dos planos de ensino (WebPlan), é informatizado, 

acessível via web, permitindo acesso direto ao acervo de livros existentes no 

sistema de Biblioteca. O WebPlan e o WebDiário, sistemas para registro das 

atividades acadêmicas das disciplinas, permitem o acompanhamento pelos gestores 

e, em especial, pelas Coordenações de cursos, às quais cabem a análise e 

validação destes documentos. A informatização dos planos de ensino, acessível via 

web, possibilita, ainda, sua visualização pelos alunos para conhecimento, 

acompanhamento e discussão com os professores responsáveis pelas disciplinas. 

Os Estágios, Atividades Complementares (AC) e Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), quando exigido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), são 

previstos na matriz curricular dos cursos, constando dos PPC. 

 

3.3.5. Flexibilização curricular 

Visando, principalmente, à flexibilidade das matrizes curriculares, a 

organização didático-pedagógica de todos os cursos do Módulo orienta-se pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), tendo por diretriz institucional a inclusão de 



 

67 
 

 

Disciplinas Optativas (DOP) no Curso de Engenharia de Produção e Engenharia 

Civil; Disciplinas On-line (DOL); Estudos Dirigidos (ED); Projeto Integrado, Projeto 

Interdisciplinar, Seminários e Pesquisas, Práticas Pedagógicas e Atividades 

Complementares (AC). Essa implementação exige que cada estudante seja, cada 

vez mais, participante da construção do seu currículo e autônomo, envolvendo-se 

mais em seus estudos e diversificando os procedimentos para a 

construção/ampliação de seus conhecimentos, não se restringindo, assim, apenas 

às atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Ao introduzir as DOP, rompe-se com o engessamento curricular, pois os 

alunos têm a possibilidade de participar da elaboração de seu currículo, mediante a 

escolha de disciplinas de seu interesse, dentro de um amplo rol de oferta. As DOP 

contribuem para que o aluno amplie a visão sobre a importância da pró-atividade em 

sua formação acadêmica, estimulando-o a agir de forma autônoma, além de 

possibilitar vivências acadêmicas que atendam às demandas individuais. 

As DOL proporcionam aos estudantes a flexibilização da aprendizagem, pois 

podem ter acesso aos conteúdos curriculares no momento que melhor lhes convier e 

de qualquer lugar em que tenham acesso à internet. Contribuem, ainda, para a 

autonomia na aprendizagem, com incentivo ao “aprender a aprender”, e para a 

inclusão digital e tecnológica. Observando-se o que estabelece a Portaria Ministerial 

nº 1.134, de 10 de outubro de 2016, a oferta nesta modalidade não deve ultrapassar 

20% (vinte por cento) da carga horária total do curso.  

Visando a tornar a relação entre professores e alunos mais dinâmica, 

diminuindo a centralização do conhecimento no professor e contribuindo, pois, para 

maior autonomia do aluno, a organização da matriz curricular pode prever, também, 

Atividades Complementares (AC) e Estudos Dirigidos (ED). As ACs compreendem 

atividades de aprofundamento e/ou complementação dos conhecimentos 

construídos nas disciplinas, bem como práticas normalmente não curriculares. Os 

EDs inserem-se no conjunto de atividades que compõem o trabalho discente efetivo, 

o qual vai além das preleções e aulas expositivas, consolidando os conhecimentos e 

contribuindo para uma participação mais ativa e autônoma do aluno. Orientados pelo 

professor, os EDs são atividades que ocorrem em laboratórios, na biblioteca, em 

espaço de livre escolha pelo aluno, para o desenvolvimento de fichamentos, 
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pesquisa bibliográfica, seminários, trabalhos individuais e em grupo, entre outros.  

Ainda, considera-se que os Estágios Curriculares Supervisionados e os 

Trabalhos de Conclusão de Curso contribuem para a flexibilização do currículo, pois 

cabe ao aluno escolher a área e o local onde desenvolverá o estágio, assim como a 

escolha do tema a ser pesquisado no TCC. Tal autonomia é sinônimo da 

flexibilização no percurso formativo de cada aluno. 

 

3.3.6. Integralização 

Quanto à integralização curricular, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPCs), as matrizes curriculares apresentem o tempo mínimo de integralização, 

conforme previsto na legislação em vigor, bem como o prazo máximo.   

Ainda, possibilita-se uma oportunidade diferenciada de integralização, 

adequadamente justificada no PPC, quando o curso é ofertado em horário 

expandido, ou seja, com mais de quatro horas-aula diárias, e/ ou com aulas aos 

sábados.  

Outra possibilidade de integralização diferenciada, dá-se quando o graduado 

ingressa na 2ª graduação, tendo seu currículo analisado, com vistas ao 

aproveitamento de disciplinas cursadas na 1ª graduação.  

 

3.3.7. Princípios Metodológicos 

Relativamente às práticas acadêmicas, o Centro Universitário Módulo assume 

a perspectiva de acompanhar o ritmo do desenvolvimento social e concretizar seu 

projeto educacional com a convicção de contribuir para a consolidação de valores 

pessoais, sociais, éticos, culturais e profissionais, em meio a um contexto dinâmico 

de modificações e de avanços científicos e tecnológicos.  

Partindo-se desta ideia, a metodologia institucional fundamenta-se nos 

seguintes princípios: 

 interdisciplinaridade; 

 relação dialógica entre a teoria e prática; 
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 aprendizagem significativa; 

 aprendizagem cooperativa e colaborativa; 

 busca de conhecimento por meio de processos investigativos; 

 uso dos recursos digitais e ambientes virtuais de aprendizagem. 

Por meio da metodologia inovadora, busca-se, no processo de ensino e 

aprendizagem, um diálogo entre a teoria e a prática, focalizando a ação educativa na 

participação ativa e crítica do aluno, na aquisição de conhecimentos, no 

desenvolvimento de habilidades e em sua formação de valores e atitudes. Assim, o 

processo de ensino e aprendizagem deve ocorrer de modo a possibilitar a 

construção/ aquisição dos fundamentos para que os estudantes desenvolvam as 

competências necessárias ao exercício profissional e à sua participação na 

sociedade atual de forma crítica, ética, empreendedora e com responsabilidade.  

Em consonância com os princípios metodológicos, o Módulo oferece aos 

alunos a possibilidade de adquirir e aplicar conhecimentos quer em salas de aula, 

quer em outros espaços pedagógicos (laboratórios, núcleo de prática jurídica, 

biblioteca e prática jurídica, biblioteca etc.). 

Se o processo de aprendizagem possibilita a participação ativa e crítica do 

aluno, o ponto de partida para a aprendizagem deve ser o conjunto de significados, 

em suas diferentes formas de manifestação: os conhecimentos que os alunos 

trazem a partir de sua experiência cotidiana e paralela à escola,  e aqueles oriundos 

de sua vivência escolar, os quais, tradicionalmente, são denominados de 

conhecimento prévio. 

Esse conjunto de significados serve como âncora para a construção de novos 

saberes, tornando-os significativos. Nessa perspectiva, o Centro Universitário 

Módulo oferece aos alunos a possibilidade de aplicar o que aprendem em salas de 

aula, nos núcleos de práticas e laboratórios, no estágio profissional e curricular. 

 

3.3.8. Estágio Curricular Supervisionado 

Relativamente ao Estágio Curricular Supervisionado (ECS), este componente 

da formação acadêmico-profissional é objeto de consideração no artigo 82, da 
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LDBEN n° 9.394/96, que atribui aos sistemas de ensino o estabelecimento de 

normas para a realização dos estágios pelos alunos regularmente matriculados no 

ensino superior. Em seu parágrafo único, informa-se, ainda, que “o estágio não 

estabelece vínculo empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, 

estar segurado contra acidentes e ter a cobertura previdenciária prevista na 

legislação específica”. 

Além de observar o disposto na LDBEN, cabe atentar para as indicações 

acerca do ECS, emanadas das DCNs, pertinentes aos diversos cursos de 

graduação, onde, via de regra, o estágio curricular supervisionado é entendido como 

uma atividade teóricoprática (aplicação e reconstrução dos saberes), que busca 

inserir os estudantes em ambientes específicos do Módulo (clínicas, núcleos etc.), 

empresas dos setores público e privado, unidades de saúde, organizações não-

governamentais, instituições de ensino (no caso das licenciaturas) etc., aproximando 

o Módulo da realidade social, profissional e cultural. Destaca-se que esta 

aproximação produz efeitos no processo de atualização dos currículos, no que tange 

ao perfil profissional demandado pelo mundo do trabalho, pois é a partir desta 

experiência que o aluno pode avaliar a pertinência dos saberes adquiridos e indicar 

necessidades não contempladas em sua formação. Em outros termos, o ECS pode 

oferecer insumos que subsidiem processos de avaliação e reestruturação dos 

currículos. 

Considerando a diversidade de cursos oferecidos pelo Centro Universitário 

Módulo, bem como suas especificidades, é importante que se estabeleçam alguns 

parâmetros para a consolidação do ECS como elemento constitutivo da estrutura 

curricular. Assim, o ECS deve: 

 ser planejado em consonância com o que estabelecem as DCNs e os 

dispositivos legais específicos, e ter sua descrição detalhada no PPC;  

 propiciar reflexão crítica e ética acerca dos saberes da profissão, do 

papel sóciopolítico do profissional e de sua responsabilidade social;  

 articular a Instituição e o mundo do trabalho, a fim de aprimorar a ação 

educativa, pois somente por meio da inserção do aluno nesta realidade é 

possível identificar limites, situações-problema e paradoxos apontados 

na formação acadêmica;  
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 assumir, no PPC, o papel de integrador de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, bem como o de reconstrutor destes saberes, privilegiando a 

aprendizagem apoiada na ação-reflexão-ação;  

 oferecer oportunidades de contato com diversas dimensões da realidade 

social, econômica, cultural e educacional, o que implica a necessidade 

de estabelecimento de parcerias e convênios com empregadores nos 

mais diferentes contextos;  

 aproximar o aluno dos mais diversificados paradigmas de práticas 

profissionais (funcionário público, profissional liberal, prestador de 

serviços, cooperado, entre outros);  

 aontar com supervisão de docentes para a orientação, discussão e 

intervenção na prática profissional, bem como para a promoção da 

socialização de experiências;  

 aproveitar a atividade profissional comprovada, quando a legislação 

assim o permitir;  

 ser avaliado em conformidade com a concepção de avaliação 

apresentada neste documento, com o Plano de Trabalho desenhado 

pelo professor-supervisor de estágio, bem como com o que estabelece o 

Regimento Geral; 

Definidos os parâmetros para implementação do ECS, é importante discorrer 

sobre suas possíveis configurações: supervisão indireta, supervisão compartilhada e 

supervisão direta. 

Na supervisão indireta, as atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário 

são definidas pelas instâncias do campo de estágio. Cabe ao supervisor de campo o 

acompanhamento e responsabilidade pelas ações do estagiário. Ao professor-

supervisor compete, por meio de relatos de experiências, discussões, seminários 

etc., desenvolvidos em sala de aula, coordenar a socialização das experiências, 

articular teoria e prática e identificar, junto com os estagiários, possíveis alternativas 

de prática. 

A supervisão compartilhada caracteriza-se pela possibilidade de intervenção 

do professor-supervisor de estágio no plano de atividades do estagiário, que é 
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definido em parceria entre o aluno (orientado pelo professor) e o campo de estágio. 

Nesta forma de supervisão, prevê-se o contato, sempre que necessário, do 

professor-supervisor com o campo de estágio. 

A supervisão direta ocorre quando há orientação permanente e intervenção 

direta e constante do professor-supervisor nas atividades do estagiário no campo de 

estágio. Nesta modalidade, o plano de atividades do estagiário é elaborado pelo 

aluno, sob orientação do professor-supervisor, que acompanha e avalia passo-a-

passo seu desenvolvimento in loco.  Quanto às atividades práticas e estágio, 

orienta-se que estejam bem definidos na matriz curricular e que, como anexos aos 

PPC, haja regulamentos/manuais, aprovados por Órgão Colegiado, os quais 

estabeleçam critérios para o cumprimento da carga horária definida, competências 

dos envolvidos, procedimentos avaliativos, bem como prazos para apresentação de 

documentação comprobatória/ relatórios. 

 

3.3.9. Trabalho de Curso 

Outro componente da formação acadêmico-profissional, cujo cerne está na 

atividade discente orientada, é o Trabalho de Curso (TC), sobre o qual não legisla a 

atual LDB, mas que está previsto nas DCN de vários cursos de graduação. Segundo 

as especificidades das áreas de conhecimento, e em conformidade com orientações 

das DCN, o TC pode assumir diferentes configurações quanto ao(s) semestre(s) de 

alocação na matriz curricular, à carga horária destinada a sua realização e aos 

gêneros de discurso como a monografia, o memorial, o projeto de desenvolvimento 

de produtos (artísticos, tecnológicos, publicitários, jornalísticos, administrativos, 

contábeis), o projeto de prestação de serviços, o relatório de pesquisa (documental, 

bibliográfica, de campo, experimental, estudo de caso), a resenha crítica, o relatório 

de atividades etc. 

Trata-se de atividade que permite ao aluno mobilizar os saberes adquiridos 

ao longo do curso, utilizando, obrigatoriamente, metodologia científica. O TC, 

componente curricular, insere-se no rol de atividades socioeducativas que objetivam 

a constituição de um perfil de profissional-pesquisador em busca do saber de uma 

sociedade em constante transformação, consubstanciando, portanto, a ampliação do 

conceito de formação em direção à educação continuada. Sua concepção e 
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operacionalização ocorrem em consonância com as DCNs e devem estar descritas 

nos Projetos Pedagógicos de Cursos. 

Considerando a diversidade de cursos oferecidos, bem como suas 

especificidades, é importante que se estabeleçam alguns parâmetros para a 

operacionalização do TC como elemento constitutivo da estrutura curricular. Assim, 

o TC deve: 

 Ser atividade orientada, podendo ser efetivada mediante trabalho 

individual ou em grupo.  

 Contribuir para o alcance da missão institucional no que tange à 

produção e socialização do saber científico e tecnológico.  

 Estar pautado tanto por interesses pessoais quanto naqueles da 

academia, observando-se as linhas de pesquisas institucionalizadas.  

 Utilizar referenciais teóricos e metodológicos que mantenham estreita 

relação com os saberes adquiridos no próprio curso, buscando garantir a 

tessitura curricular.  

 Possibilitar ao aluno estabelecer relação entre teoria e prática e exercitar 

as habilidades de refletir, analisar, comparar, experimentar, aplicar e 

produzir conhecimento, sintetizar, sistematizar e divulgar resultados.  

 Ser regido por regulamento expresso nos PPC que o contemplem.  

 

O acompanhamento e a avaliação das dinâmicas (procedimentos, 

regulamentos etc.) do TC são de responsabilidade do professor-orientador, do NDE.  

O TC deve ser regido por regulamento expresso nos PPCs, que contemple:  

 Definição de linhas de pesquisa, de atuação ou de temáticas a serem 

privilegiadas.  

 Definição do número de opções pelo aluno das linhas de pesquisa, de 

atuação ou de temáticas.  

 Critérios e formas de alocação dos alunos em tais linhas ou temáticas. 

 Perfil do orientador e critérios para alocação dos orientandos. 
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 Definição de tipo de trabalho a ser elaborado (monografia, resenha 

crítica, projeto experimental etc.) e sua estrutura/ formatação.  

 Etapas de elaboração do trabalho e formas de seu acompanhamento.  

 Tipo e tempo de orientação. 

 Definição de condições físicas e equipamentos necessários à condução 

do trabalho. 

 Previsão de tempo, alocado fora da grade horária, destinado à 

elaboração do trabalho, com ciência do aluno. 

 Competências do professor-orientador, do aluno e da banca 

examinadora, quando houver. 

 Formas de apresentação e divulgação do trabalho. 

 Critérios e formas de avaliação.  

Quanto ao TC, orienta-se que esteja bem definido na matriz curricular e que 

haja regulamento e manuais, aprovados por Órgão Colegiado, os quais estabelecem 

critérios para o cumprimento da carga horária definida, competências dos 

envolvidos, procedimentos avaliativos, bem como prazos para apresentação de 

documentação comprobatória/ relatórios.  

 

3.3.10. Atividades Complementares (ACs)  

As Atividades Complementares (AC) configuram-se em um elenco de 

atividades que, além de constituir oportunidade para o aprofundamento e/ou 

complementação dos saberes adquiridos, mediante as disciplinas regulares do 

curso, introduzem práticas normalmente não inseridas nos currículos, tais como as 

práticas desportivas, culturais, artísticas, linguísticas, musicais etc. Nesse sentido, 

promovem a flexibilização curricular constitutiva da LDB n° 9394/96, devido ao seu 

caráter eletivo.  

As ACs sustentam-se, assim, nos paradigmas educacionais, especialmente 

no que diz respeito à formação integral do aluno. Sua prática acentua a importância 

do envolvimento dos estudantes de graduação com a totalidade das questões 

sociais, políticas, econômicas, históricas, culturais, intelectuais e científicas do seu 
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tempo, por meio de atividades apresentadas sob múltiplos formatos: palestras, 

oficinas, visitas técnicas, estágios não obrigatórios, monitorias, Iniciação Científica, 

minicursos, mostras, exposições, filmes, peças teatrais, grupos de estudo, 

seminários, congressos etc. 

Com seu desenvolvimento, busca-se, fundamentalmente, complementar e 

enriquecer a matriz curricular, ampliar os conhecimentos práticos e teóricos, 

expandir o repertório cultural do graduando, proporcionar a integração da 

comunidade acadêmica, estimular a iniciativa/autonomia dos alunos, incentivar a 

integração entre os diversos campos do saber e propiciar articulação entre as 

disciplinas.  

Nos cursos em que as ACs são obrigatórias, os procedimentos relativos a 

estas estão devidamente, registrados nos PPC e são amplamente divulgados à 

comunidade acadêmica. Também cabe à coordenação e ao NDE o 

acompanhamento (procedimentos, regulamentos etc.) das AC, sendo a avaliação e 

validação responsabilidade da Secretaria de Atividades Acadêmicas do Grupo. 

 

3.3.11. Práticas Pedagógicas (Licenciaturas)  

De acordo com o Parecer 9/2001, com a complementação dada pelo Parecer 

28/2001, origem das DCNs para formação de professores (Resolução CNE/CP 

1/2002), a prática interdisciplinar (ou prática como componente curricular) é uma 

atividade que produz algo no âmbito do ensino, sendo tão flexível quanto outros 

pontos de apoio do processo formativo. 

Assim, a prática interdisciplinar deve ser planejada quando da elaboração do 

PPC e, na matriz curricular, não podem ficar reduzidas a um espaço isolado, 

desarticuladas do currículo. Presentes desde o início do curso, relacionam-se a 

todas as disciplinas e não somente às disciplinas pedagógicas. 

Em articulação intrínseca com ECS, ACs e com as demais atividades do 

trabalho acadêmico, concorre conjuntamente para a formação da identidade do 

professor como educador. Todas as práticas pedagógicas têm seu regulamento no 

PPC e cabe ao professor-orientador, à coordenação e ao NDE o acompanhamento e 

a avaliação das dinâmicas (procedimentos, regulamentos etc.). 
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3.3.12. Práticas Jurídicas (curso Direito) 

Vinculado ao Curso de Direito, o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é um 

espaço para operacionalizar atividades múltiplas referentes ao trabalho do 

bacharelando em Direito, com aplicabilidade no ensino, na pesquisa e na extensão. 

Tem por finalidade promover e coordenar as atividades práticas jurídico-forenses de 

seus acadêmicos, indispensáveis para a formação do operador do Direito. As 

atividades de estágios supervisionados, as atividades de práticas jurídicas e outras 

correlatas são preponderantemente práticas e devem proporcionar ao estudante a 

participação em situações simuladas ou reais de vivência e trabalho, vinculadas à 

sua área de formação. 

Cabe ao professor, à coordenação e ao NDE o acompanhamento e a 

avaliação das dinâmicas, de acordo com os procedimentos, regulamentos etc. Os 

alunos também têm a oportunidade de aprender a prática no Centro de Conciliação 

Judicial (CEJUSC). 

 

3.3.13. Projeto Integrado (Tecnológicos) 

O Centro Universitário Módulo busca não apenas formar o Tecnólogo, mas 

profissionais flexíveis, preparados para adaptar-se aos vários contextos de atuação 

da profissão, capazes de aplicar os conteúdos disciplinares específicos e 

respectivas metodologias à sua prática profissional, numa perspectiva de formação 

contínua e de autoaperfeiçoamento. 

Tendo em vista a importância da prática profissional na formação do 

educando, a culminância da estreita relação entre a teoria e a prática em todas as 

disciplinas se dá nos Projetos Integrados, presentes em cada um dos Módulos de 

formação, levando os alunos a refletir sobre os conhecimentos construídos e saber 

aplicá-los. 

A partir de uma organização presencial, com atividades monitoradas em sala 

de aula ou fora da Instituição, contando com a supervisão de um professor-

orientador, o Projeto Integrado possibilita ao aluno a realização, em situações 

simuladas e/ou reais, de todas as etapas da execução de um projeto na área do 

curso, bem como a interface com todos os agentes envolvidos. 
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As atividades práticas propostas se integram ao currículo do curso, a partir da 

participação dos professores das diferentes disciplinas, que propõem atividades 

práticas relacionadas à investigação e solução de problemas, inerentes à prática 

profissional, de acordo com o tema do módulo de formação, concorrendo para a 

elaboração de um projeto executivo ou de um plano de negócios na área do curso. 

A avaliação se dá pela comprovação de que o aluno cumpriu todas as etapas 

propostas com a consequente validação das horas do plano de trabalho. O não 

cumprimento da carga horária prática prevista nos Projetos Integrados implica  

retenção do certificado correspondente ao módulo de formação. Cabe ao professor-

orientador, à coordenação e ao NDE o acompanhamento e a avaliação das 

dinâmicas (procedimentos, regulamentos etc.). 

 

3.3.14. Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos 

Relativamente ao desenvolvimento de materiais pedagógicos, a instituição 

orienta-se pela autonomia didática do professor, a quem cabe a elaboração de 

material necessário a suas aulas. Considerando-se a concepção de Ensino e 

Aprendizagem, que orienta a Política de Ensino, espera-se que o material produzido 

concorra para uma dinâmica de aula em que o aluno tenha participação ativa e 

crítica, mobilizando os conhecimentos e habilidades de que já dispõe, na construção 

de novos conhecimentos. 

Ainda quanto ao desenvolvimento de materiais pedagógicos, na oferta de 

disciplinas na modalidade on-line, estes são elaborados por professores 

conteudistas, com formação específica, contratados para tal fim. Neste caso, 

respeita-se, também, a autonomia do professor, definindo-se, porém, que o material 

esteja em consonância com o design instrucional, definido pelo Campus Virtual. 

Entre as diretrizes, destaca-se o cuidado com a linguagem, pois esta é importante 

na mediação do tutor com o aluno. Destacam-se, também, as condições 

institucionais oferecidas, tais como: acervo bibliográfico atualizado, recursos 

tecnológicos e capacitação docente e discente para uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação. 
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3.3.15. Tecnologia da Informação e Comunicação 

A Instituição tem investido no uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) como suporte às atividades de ensino e aprendizagem, seja nas 

disciplinas presenciais, seja nas disciplinas on-line, da matriz curricular. Além do 

investimento em recursos tecnológicos, a Cruzeiro do Sul Virtual promove 

workshops, seminários e outras atividades, presenciais e a distância, com o objetivo 

de formar coordenadores, professores, tutores e corpo técnico administrativo para o 

uso das TIC nos processos acadêmicos em geral. A política da Instituição se 

destaca por dois aspectos fundamentais: 

1) Investimento em recursos tecnológicos: tais como laboratórios didáticos, 

espaços webclass, bibliotecas digitais, AVA, recursos multimidiáticos, 

infraestrutura de rede e Internet, entre outros. 

2) Formação Continuada: realizado nas semanas de planejamento e em 

momentos específicos de acordo com o calendário, na modalidade 

presencial e a distância. 

Na organização didático-pedagógica do curso, os recursos tecnológicos 

podem ser utilizados de diferentes formas considerando-se o estabelecido no plano 

de ensino da disciplina. Destaca-se aqui o AVA institucional. 

A Cruzeiro do Sul Educacional utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) Blackboard desde 2004, sendo uma das primeiras instituições no Brasil a 

adotar este ambiente. Atualmente, todas as IES da Cruzeiro do Sul Educacional 

utilizam o Ambiente Virtual Blackboard. Para tanto, contratou os seguintes produtos: 

BlackboardLearn (AVA, de forma global); Blackboard Offline; Collaborate (sistema 

para WebConferências integrado ao AVA); Community System (Mecanismo de 

criação de marcas e comunidades dentro do AVA); o Analytics e o ManagedHosting 

(utilização de Datacenter da Blackboard). 

O BlackboardLearn pode ser acessado por dispositivos móveis, o que 

possibilita aos estudantes conectar-se ao curso por meio de tablets e de celulares. 

Para a construção colaborativa do conhecimento, o AVA dispõe de ferramentas 

próprias para a interação assíncrona e síncrona entre estudantes, corpo docente, 

coordenação e tutores. As ferramentas para interação assíncronas disponíveis no 

AVA são os avisos, fóruns eletrônicos, portfólio, blogs e mensagens, ficando todos 



 

79 
 

 

eles registrados no AVA. 

O Blackboard offline permite aos estudantes baixarem os conteúdos das 

aulas quando conectado à Internet e, posteriormente, quando não estiverem com 

acesso à rede, acessarem os conteúdos, minimizando, assim, o uso da Internet por 

meio do computador ou por meio de dispositivos móveis. 

O Collaborate é uma plataforma de interação síncrona que possui recursos de 

áudio e vídeo, lousa digital, enquetes, troca de arquivos entre outros, e comporta até 

500 participantes simultâneos. Por meio deste recurso, é possível realizar reuniões 

de acompanhamento de estágios, trabalhos de conclusão de curso, atividades de 

dúvidas em disciplinas, aulas interativas com uso de vídeos, aulas demonstrativas 

sobre funcionamento de softwares e a criação de subsalas para discussões em 

grupos, entre outras atividades. 

O Community System permite que as Instituições do grupo utilizem e 

administrem os recursos do BlackbaordLearn com autonomia, utilizando identidade 

visual e estabelecendo relacionamento e comunicação específica para cada IES. 

O Analytics permite que tutores, professores, coordenadores, pró-reitores ou 

reitores tenham acesso aos dados dos alunos, tutores ou professores no AVA, tais 

como: comportamento de acesso, resultados de avaliação, posição crítica com 

relação a acessos, avaliação e interações entre alunos, tutores, professores ou 

coordenadores. 

O ManegedHosting é um serviço que permite escalabilidade e segurança nas 

operações com o AVA. Os dados dos alunos, tutores, professores, coordenadores 

estão preservados e acessíveis em servidores redundantes nos EUA, Europa e Ásia. 

Desta maneira, caso ocorra um desastre em qualquer uma dessas localidades se 

consegue a completa disponibilidade e recuperação dos dados. Além disso, o 

serviço do AVA é gerenciado diretamente pela equipe da empresa fornecedora do 

AVA garantindo qualidade de serviço, atualizações e agilidade. 

A percepção de usabilidade do AVA é, periodicamente, questionada no 

momento da autoavaliação institucional e os resultados são utilizados para 

aprimoramento da interface, do design instrucional dos materiais e da organização 

das disciplinas. 
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Essa ampla possibilidade de acesso está em consonância com a proposta 

didático-pedagógica do Centro Universitário Módulo, no sentido de facilitar 

processos de estudo, atualização das informações do AVA e participação no curso, 

na medida em que o estudante pode estabelecer diferentes rotinas de estudo, 

contando com essa diversidade de recurso e de acessibilidade ao AVA. 

Além da plataforma Bb, a instituição conta com um serviço de Media Center 

(Kaltura) na nuvem. Este serviço permite realizar webcastings para grande número 

de alunos ao mesmo tempo, armazenar e distribuir os vídeos produzidos pela equipe 

de produção audiovisual acadêmica da Cruzeiro do Sul Virtual, em diferentes 

formatos e para diferentes perfis de acesso. Assim, estudantes que tenham 

dificuldades de acesso à Internet de alta velocidade terão acesso aos vídeos de 

forma customizada de acordo com sua banda, pois a própria plataforma reconhece o 

tipo de acesso do estudante e entrega o melhor formato de vídeo para que ele tenha 

uma melhor experiência. Esse apoio tecnológico é fundamental para a proposta 

metodológica da disciplina de oferecer a gravação de videoaulas, realizada pelo 

professor conteudista para o aprofundamento dos conteúdos propostos e/ou 

discussão de situações problemas, bem como feedbacks das atividades, pelos 

tutores ou pelos professores, por vídeo ou áudio. 

Cabe evidenciar que a Cruzeiro do Sul Virtual possui mais de 20 anos de 

experiência na oferta de cursos e de programas na modalidade a distância e busca 

sempre utilizar TIC no processo de ensino aprendizagem que garantam a execução 

do projeto pedagógico do curso, conforme descrito nos documentos institucionais e 

do curso. 

A acessibilidade digital e comunicacional é completa e promove a 

interatividade entre docentes, discentes e tutores, assegurando o acesso a materiais 

ou a recursos didáticos a qualquer hora e lugar por meio do AVA e do seu acesso 

por dispositivos móveis e no modelo off-line. 

Com todos esses recursos tecnológicos disponibilizados ao estudante, é 

possível promover um aprendizado efetivo e a vivência de experiências 

diferenciadas de aprendizagem baseadas no uso das TIC. 

Em todos os campi, o espaço WebClass possui estações de estudo 

conectadas à Internet, equipamentos modernos com monitores em LED, em sua 



 

81 
 

 

maioria, o que proporciona conforto para os olhos e, também, economia de energia. 

 

3.3.16. Incorporação de avanços tecnológico 

O avanço tecnológico concretiza-se pelo uso de ferramentas educacionais, 

que concorrem para o incremento do processo de ensino e aprendizagem. Destaca-

se o uso do Blackboard, plataforma educacional que permite uma interação intensa 

entre professor e aluno, na medida em que os materiais pedagógicos podem ser 

acessados de maneira remota, em tempo que convier ao aluno. Por meio desta 

ferramenta, disponibilizam-se atividades variadas, tais como: atividades de 

sistematização, atividades de aprofundamento (produção textual, fóruns, mapas 

conceituais etc.), atividades de colaboração (chats, webconferência, podcasts etc.), 

entre outras. 

No âmbito da Biblioteca, observa-se a apropriação dos recursos tecnológicos 

nos serviços oferecidos: consulta, empréstimo domiciliar, reserva e renovação on-

line, empréstimo entre bibliotecas, comutação bibliográfica eletrônica, levantamento 

bibliográfico automatizado, pesquisa na Internet, treinamento e orientação 

bibliográfica aos usuários. Destaca-se, ainda, a disponibilização do serviço de 

Biblioteca Virtual, que compreende títulos de diversas editoras, nas diferentes áreas 

do conhecimento, para acesso on-line por professores e estudantes. 

A apropriação dos recursos tecnológicos se observa, também, no 

desenvolvimento de vários sistemas pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), 

que visam a otimizar os procedimentos acadêmico-administrativos. Exemplos da 

customização desses sistemas são: Integração do SIAA (Sistema Integrado de 

Administração Acadêmica) com o Campus Virtual, visando à articulação com o LMS 

Blackboard; desenvolvimento do controle de Acervo da Biblioteca por código de 

barra, visando à agilização no empréstimo; implementação no SIAA para atender as 

DOPs; aplicativo para cadastro e validação de atividades complementares via 

Internet; Integração da Biblioteca SIAA com a Biblioteca Virtual Pearson, 

possibilitando o acesso dos alunos a e-Books, desenvolvimento do PPC eletrônico, 

objetivando facilitar sua atualização e gestão, entre outros. 
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3.3.17. Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

A avaliação do desempenho escolar é feita por diversos meios: pela 

assiduidade do aluno, por sua eficiência nos estudos e pela produção de trabalhos 

escolares e de pesquisas, conforme indicado no Regimento Interno do Módulo. O 

acompanhamento das atividades avaliativas, devendo estar em acordo com os 

planos de ensino e coerentes com o trabalho/ discussão realizado(a) em sala de 

aula, deve ser realizado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos. Ainda, 

é de responsabilidade do NDE a realização de estudos e atualização periódica do 

PPC, verificando o impacto da avaliação de aprendizagem na formação do aluno. 

Considerando a concepção de ensino e aprendizagem que embasa a 

metodologia institucional, o significado atribuído à avaliação abrange não apenas 

sua aplicação e seu resultado, mas também sua utilização como fundamento para a 

ação educativa. 

Neste sentido, a avaliação deve ser entendida como um procedimento 

investigativo, mediante o qual seja possível acesso a dados que permitam ao 

professor o diagnóstico do desenvolvimento dos alunos em relação à aquisição dos 

saberes e do processo de ensino e aprendizagem na perspectiva de seu 

aprimoramento, o que implica uma tomada de decisão sobre o que manter ou mudar 

na condução da aula e também em sua proposta de trabalho, concretizada no plano 

de ensino. 

Assim concebida, a avaliação deve ter por objetivo precípuo fornecer 

informações (feedback) que permitam ao professor e aos alunos identificar avanços 

e dificuldades no processo de apropriação, construção e recriação dos saberes, em 

função do trabalho desenvolvido: o que efetivamente já dominam; o que é 

importante ser retomado, ampliado ou completado e de que forma; como poderão ter 

um desenvolvimento melhor relativamente a algum aspecto etc. 

Nesta forma de conceber a avaliação de ensino, que mais frequentemente é 

denominada avaliação formativa, não apenas o desempenho discente é objeto de 

avaliação, mas também a prática docente, pois as informações advindas das 

atividades avaliativas podem indicar a necessidade de mudanças em seu fazer, tais 

como reorganizar conteúdos e diversificar procedimentos. 

Considerando a importância de romper com a compartimentalização dos 
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saberes na perspectiva de uma postura interdisciplinar na construção dos 

conhecimentos, como se propõe na Metodologia Institucional, a avaliação do 

desempenho escolar poderá ser realizada por conjunto de disciplinas ou por área de 

conhecimento. 

 

3.3.18. Inovação 

Visando ao atendimento das demandas sociais de informação e 

conhecimento, que privilegiam, entre outros fatores, o uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) no ensino, na pesquisa e na extensão, o Módulo, 

em parceria com a Universidade Cruzeiro do sul oferece aos seus alunos, por meio 

do seu portal, o Ambiente Virtual de Aprendizagem denominado Blackboard, 

permitindo a docentes e discentes, a ampliação do ambiente formal de ensino-

aprendizagem. Nesse ambiente, são disponibilizados o conteúdo didático-

pedagógico e os mecanismos que possibilitam a interação aluno-docente e aluno-

aluno, além dos momentos presenciais de ensino. 

Considerando a metodologia institucional e os princípios metodológicos que o 

norteiam, o Centro Universitário Módulo proporciona infraestrutura, acervo 

atualizado e equipamentos tecnológicos, para que o docente possa inserir, em seu 

fazer, novas experiências pedagógicas, conduzidas não somente no espaço de sala 

de aula, mas também em ações extraclasse, visando ao rompimento gradativo com 

o modelo transmissivo-reprodutivo. O desenvolvimento de práticas pedagógicas 

inovadoras encontra terreno fértil: 

 Na realização dos Estágios Curriculares, com a construção de projetos 

que mobilizem conhecimentos e competências adquiridas, possibilitando 

a inserção do aluno na realidade do mundo do trabalho e da 

comunidade. 

  Na realização de Trabalhos de Cursos, que, igualmente, implica a 

mobilização de conhecimentos e competências, na discussão de 

questões problematizadoras, na resolução de situações-problema, na 

revisão bibliográfica etc. 
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 Nas práticas laboratoriais, apoiadas em conhecimentos teóricos 

adquiridos. 

 No uso de novas tecnologias educacionais (recursos midiáticos, digitais, 

virtuais e audiovisuais), como meio facilitador da aprendizagem. 

 Na utilização de estudos de caso, visitas técnicas, participação em 

programas de extensão e de Iniciação Científica, para o 

desenvolvimento dos conteúdos programáticos. 

As concepções e regulamentos das práticas pedagógicas estão registrados 

no projeto pedagógico de cada curso. Compete à Coordenação, ao NDE e ao 

Colegiado de Curso identificar e propor práticas inovadoras, observando-se as 

especificidades do curso, socializá-las e divulgar os resultados obtidos em função de 

sua aplicação como forma de capacitação docente. 

Para tanto, o Centro Universitário Módulo, por meio da Reitoria, designou 

uma  uma Comissão para tratar da inovação do processo do ensino e 

aprendizagem. A proposta dessa Comissão é o assessoramento didático para o 

desenvolvimento de programas voltados para a melhoria do ensino e aprendizagem 

da IES, a fim de oferecer capacitação aos professores no exercício da função 

docente e promover a interação entre a Instituição, a Escola e a Sociedade. 

A partir de metodologias inovadoras o projeto propõe a superação do modelo 

tradicional de formação, valendo-se de práticas pedagógicas embasadas em 

metodologias ativas, que utilizam a problematização como estratégias de ensino e 

aprendizagem. 

Considera-se nessa proposta a interdisciplinaridade, a relação dialógica entre 

a teoria e a prática, a investigação como o processo de formação de conhecimento e 

o uso de recursos digitais em ambientes virtuais de aprendizagem. 

 

3.4. Políticas de Ensino 

Ao tratar das políticas de ensino de graduação, ressalta-se o 

comprometimento do Módulo com a excelência acadêmica por meio da oferta de 

cursos de graduação de qualidade, ministrados por professores qualificados, 

titulados e atualizados, em espaços físicos e com infraestrutura adequados à 
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especificidade de cada curso e à modalidade de oferta. As políticas de ensino de 

graduação do Módulo, definem suas diretrizes pedagógicas e revelam o 

compromisso com a formação superior de seus alunos. Levam-se em conta alguns 

princípios fundamentais: 

 Perfil do egresso, que deve expressar as competências profissionais 

necessárias para o campo de atuação profissional, além de possibilitar a 

compreensão de temas que transcendam o seu ambiente próprio de 

formação e que sejam importantes para a transformação da realidade 

contemporânea. 

 Organização da estrutura curricular dos cursos, a qual devem ser 

contemplados aspectos como a interdisciplinaridade, interação das 

atividades pedagógicas, de modo a assegurar a diversidade de 

conhecimento, bem como superar a fragmentação do ensino, 

objetivando a formação integral do estudante. 

 Metodologias de ensino e aprendizagem nas quais devem ser 

ressaltadas, além dos métodos tradicionais, as metodologias ativas de 

aprendizagem.   

 Mediação entre o aluno e o mercado de trabalho, no que concerne aos 

Estágios não obrigatórios remunerados. 

 Comprometimento com a qualidade acadêmica e com a 

sustentabilidade. 

 Acessibilidade metodológica, atitudinal, digital, instrumental, 

comunicacional, programática e arquitetônica. 

 Disponibilização de infraestrutura moderna e atualizada.  

 Ensino orientado por professores qualificados e titulados.  

 Formação e preparação para a cidadania e para o mercado de trabalho.  

 Desenvolvimento da prática investigativa e da Iniciação Científica pelos 

estudantes. 

 Formação para a educação continuada. 
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 Responsabilidade social.  

 Seriedade e transparência.  

 Mobilidade Acadêmica. 

 Oferta de Programas institucionalizados, tais como Monitoria, Iniciação 

Científica, Nivelamento etc. 

 Eficiência no atendimento ao estudante.  

 Comprometimento e sintonia com a legislação da educação superior.  

 Atendimento às demandas de formação continuada à comunidade 

interna e externa. 

 Valorização das atividades em EAD e de atividades de aprendizagem 

mediadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na 

difusão do conhecimento produzido pelos Cursos e pela Instituição. 

 Incentivo a utilização do ambiente virtual de aprendizagem usado pela 

Instituição que é o ambiente Blackboard, configurado para garantir a 

oferta das disciplinas on-line. Nesse ambiente, o estudante tem acesso a 

todas as ferramentas necessárias para estudar, interagir com os 

colegas, professores, fazer as atividades indicadas, tirar as dúvidas e 

consultar o acervo virtual da biblioteca.   

 Favorecimento de condições de acesso e permanência na Instituição de 

indivíduos oriundos dos diferentes grupos sociais, incluindo pessoas 

portadoras de deficiências, sujeitos de diferentes experiências culturais e 

educacionais. 

 Apoio a convênios e parcerias que intensifiquem a participação da 

Faculdade nas políticas públicas, especialmente, aquelas voltadas para 

a formação de professores. 

 Garantia, nos múltiplos espaços em que se desenvolvem as atividades 

acadêmicas, da convivência com a pluralidade das áreas de saber e de 

formação, com as diferenças sociais, intelectuais, culturais e 

étnicoraciais, com questões e temas relativos à cidadania, ética e cultura 
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e com as diversas formas de concretizar o processo de produção, 

transmissão e socialização do conhecimento. 

 Elaboração do projeto pedagógico de cada curso em sintonia com o 

projeto educacional da Faculdade, bem como com as diretrizes 

curriculares nacionais, buscando garantir o que estabelece a LDB: 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão, flexibilização dos 

currículos, interdisciplinaridade e avaliação/aprimoramento constantes. 

 Reconhecimento da atividade de estágio como dimensão indissociável 

do processo de formação do estudante, assegurada pela supervisão 

acadêmica e profissional, pela articulação com a política de estágio do 

Módulo e com as instituições públicas e privadas que disponibilizam os 

espaços para a realização dos estágios curriculares. 

 

3.5. Políticas de Pesquisa e Pós-graduação 

3.5.1. Políticas de Pesquisa 

As políticas de pesquisa são responsáveis pela conduta institucional na 

investigação científica. No Centro Universitário Módulo, destacam-se duas diretrizes: 

 apoio às atividades de pesquisa, integradas com o ensino e com as 

atividades de intervenção social;  

 geração de conhecimento e inovação relacionados com as linhas de 

pesquisa institucionalizadas;  

 incentivo às atividades de pesquisa em EAD e uso de tecnologias 

integradas às atividades da docência e de projetos desenvolvidos 

pelos discentes; 

 difusão do processo de investigação docente e discente como uma 

prática institucional; 

 incentivo à divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas, 

com incentivo à publicação em revistas científicas indexadas, 

preferencialmente, de alto impacto. 
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A pesquisa no curso de graduação surge da necessidade de aprimoramento 

do ensino e do conhecimento da realidade acadêmica e/ou social, de forma a 

estabelecer um elo entre as necessidades sociais e o conhecimento acadêmico. A 

pesquisa se manifesta nos trabalhos propostos pelo professor em sala de aula, no 

Trabalho de Curso, nos Projetos Integrados, nas Práticas Pedagógicas, nos Projetos 

Interdisciplinares, nos Estudos Dirigidos, nas Atividades Complementares, no 

Estágio Supervisionado/Profissionalizante Curricular, na Iniciação Científica, nas 

Atividades de Extensão, assim como na pesquisa docente, tendo como objetivos:  

 contribuir para o desenvolvimento da região, articulando os programas 

de ensino, pesquisa e extensão e tendo como referência as 

necessidades da comunidade;  

 ministrar ensino que contribua para a formação de indivíduos éticos, 

capazes de exercer, com responsabilidade social, sua profissão;  

 promover a criação e a difusão do conhecimento por meio de uma 

prática crítico-reflexiva;  

 consolidar a Iniciação Científica com a ampliação do oferecimento de 

bolsas de estudo e estímulo às iniciativas;  

 implementar grupos de pesquisa que atendam às diversas áreas do 

conhecimento institucionais, com observância às peculiaridades 

regionais; 

 ampliar os atuais índices de produtividade docente; 

 manter o compromisso da responsabilidade social na pesquisa; 

 estruturar e ampliar os laboratórios para mantê-los atualizados e 

adequadamente equipados; 

 manter intercâmbios e cooperação com instituições científicas e 

culturais, nacionais e internacionais de modo a ampliar o alcance da 

ação institucional. 

A política de pesquisa do Módulo tem por finalidade: 

 Consolidação das linhas de pesquisa. 
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 Fortalecimento da pesquisa científica no âmbito da Instituição, por meio 

do incentivo e apoio à criação de grupos de pesquisa.  

 Estímulo à ampliação de atividades de Iniciação Científica junto aos 

alunos de graduação, inclusive com auxilio e submissão de projetos a 

agências de fomento. 

 Incentivo à apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais e 

internacionais de relevância.  

 Divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas, com incentivo 

à publicação em revistas científicas indexadas. 

 Constante busca da integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, 

incorporando critérios de qualidade e relevância científica e social. 

As linhas de pesquisa do Módulo, criadas em 2010, por meio da Resolução 

CONSU nº 1, de 05/11/2010, representam temas aglutinadores de estudos 

científicos, conforme se constata nas descrições a seguir: 

 

 Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e suas aplicações: 

inovação, gestão, saúde e educação. 

Estudo multidisciplinar de tecnologias de informação para problemas de 

ordem social, sobretudo em termos de disponibilização tecnológica, educação e 

conscientização individual, empoderamento comunitário e desenvolvimento regional. 

Essas ações devem ser desenvolvidas a partir de teorias e métodos 

provenientes das seguintes áreas: Ciências Exatas, Engenharias, Ciência da Saúde, 

Ciências Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas considerando 

ferramentas que contemplem a inovação, a gestão e a educação, na solução de 

problemas sócio-econômico-culturais.  

 

 Educação, Cultura e Sociedade  

Estudo interdisciplinar sobre questões que envolvem temáticas de Educação, 

Cultura e Sociedade, considerando questões como poder local, democracia e 

desenvolvimento regional. Além disso, consumo e sustentabilidade, com ênfase na 
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formulação de políticas públicas, devem ser investigadas. Acrescentam-se, ainda, as 

práticas culturais, sociabilidades, produção de sentidos, processos de comunicação 

midiatizados: o papel da mídia no atual contexto histórico. Propostas de políticas 

públicas, frente a problemas decorrentes identificados em Educação, Cultura e 

Sociedade, integram os objetos de pesquisa.  

 

 Meio Ambiente e Sustentabilidade  

Estudo interdisciplinar sobre a questão sócio-ambiental e desenvolvimento 

Estudo interdisciplinar sobre a questão sócio-ambiental e desenvolvimento 

sustentável. Em sentido amplo, serão considerados os desafios globais da 

humanidade, no que diz respeito ao desenvolvimento sócio-econômico, frente à 

necessidade da preservação do meio ambiente. Em sentido mais estrito, questões 

como qualidade de vida, planejamento ambiental, desenvolvimento científico e 

tecnológico frente à problemática ambiental. Do mesmo modo, o aspecto ético que 

permeia o desenvolvimento sustentável e preservação ambiental será objeto de 

estudo. Serão, ainda, incluídas questões relacionadas ao desenvolvimento 

sustentável no contexto da globalização e, principalmente, no contexto local, 

valorizando as características geográficas onde a Instituição se insere. 

 

3.5.2. Pós-graduação lato sensu  

A oferta, expansão e manutenção de cursos de pós-graduação lato sensu têm 

sua concepção embasada em uma política de parceria com os docentes do Centro 

Universitário Módulo, que objetiva, principalmente, a valorização do corpo docente e 

a integração mais estreita com o ensino de graduação na medida em que os 

referidos cursos devem contribuir para a formação continuada, bem como para o 

aprofundamento de determinadas temáticas.  

Para a oferta de cursos de Pós-graduação lato sensu, deve-se observar o que 

rege a legislação em vigor, especialmente as normas constantes na Resolução 

CNE/CES nº 1, de 03 de abril de 2001, que estabelece regras para o funcionamento 

de cursos de Pós-graduação nesta modalidade.   E, ainda, considerar a Portaria 

Ministerial n° 328, de 1° de fevereiro de 2005, que determina a necessidade do 
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cadastro eletrônico dos cursos de Pós-graduação lato sensu, em consonância com 

as orientações da Diretoria de Estatística e Avaliação do Ensino Superior (DEAES), 

bem como o encaminhamento ao Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), 

por meio eletrônico, dos Projetos Pedagógicos dos cursos ofertados.   

Ressalta-se, ainda, que as atividades de ensino de pós-graduação e pesquisa 

na instituição fundamentam-se no objetivo de promover a inovação e o 

enriquecimento de seus programas de ensino, bem como de ampliar os 

conhecimentos e o saber de seus agentes educacionais, de seus educandos e da 

sociedade. Em consonância com a missão institucional, elas devem buscar a 

promoção de mudanças na região e no país. 

 

3.6. Políticas de Extensão 

As políticas de extensão compreendem, entre outras ações, projetos de ação 

social de iniciativa institucional, de setores empresariais ou de outras entidades da 

sociedade civil. Nos programas desta natureza, a extensão se dedica à prestação de 

serviços à comunidade. Está presente também na construção e compartilhamento 

de conhecimentos por meio de atividades extensionistas, vinculadas a projetos 

interdisciplinares de cunho social, econômico, administrativo ou ambiental, e nas 

atividades acadêmicas, culturais, científicas e artísticas, complementares à formação 

do educando. 

No 1º semestre de 2013 foi implantado o Programa Módulo Solidário em 

Ação, que teve como objetivo a gestão dos diversos projetos de extensão em 

andamento, bem como os que ainda serão criados nas diversas áreas de 

conhecimento, buscando o alinhamento com as linhas pesquisa. A reestruturação 

proposta evidencia por meio das ações de extensão, o compromisso da instituição 

com a integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, considerando cada um dos 

elementos do tripé, como parte integrante de um sistema, formando um todo, cujo 

escopo é a responsabilidade na formação de cidadãos críticos na sociedade 

contemporânea. 

As ações de extensão que consubstanciam o aprendizado prático têm grande 

relevância na Instituição e contribuem para o fortalecimento das competências do 

alunado e da interação da IES com a comunidade externa, que nela busca solução 
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para problemas de natureza diversa. Essas ações preocupam-se não somente com 

seus resultados, mas também com as metodologias empregadas. Deve-se 

considerar, do mesmo modo, que a atividade de extensão seja construída em um 

processo de diálogo no qual se imbriquem saberes que precisam ser, 

necessariamente, considerados.   

Nesta ótica, a Extensão passa, então, a ser um agente de reconstrução do 

conhecimento em um processo educativo-pedagógico, que propicia um 

envolvimento mais profundo das IES com a sociedade. Esta nova concepção faculta 

a produção de conhecimentos na interface Instituição/comunidade, traduzindo um 

conceito multidisciplinar, como decorrência desta prática. 

Em decorrência deste processo, busca-se garantir à comunidade acadêmica 

a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico, resultante 

do confronto com a realidade regional e brasileira. O que vem gerar a socialização 

do conhecimento produzido, a partir da participação efetiva da comunidade e o 

Módulo. Assim concebida, a extensão no Centro Universitário Módulo caracteriza-se 

pela articulação indissociável entre ensino e pesquisa, por meio de um trabalho 

interdisciplinar, que visa à integração social e enfoca a dialética teoria/ prática, em 

consonância com a Metodologia Institucional aprender a aprender. 

Para a efetivação deste processo, a Política de Extensão do Módulo deve ser 

regida pelos seguintes princípios: 

 Gestão democrático-participativa.  

 Desenvolvimento do ser humano na sua integralidade e diversidade. 

 Respeito ao meio ambiente. 

 Valorização dos direitos fundamentais e dos direitos humanos.  

 Produção e/ ou socialização do conhecimento. 

 Interdisciplinaridade nas ações de extensão. 

 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 Regionalidade nas ações. 

 Ética e justiça na relação Instituição-sociedade-ambiente.  
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Articulando-se à pesquisa e ao ensino, como uma atividade geradora e 

socializadora de conhecimento, a extensão deve ter como objetivos:  

 Promover a interação transformadora entre a Instituição e a sociedade.  

 Contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

 Consolidar e ampliar os Programas de Extensão a partir das demandas 

acadêmicas e regionais. 

 Respeitar e incentivar a expressão da diversidade cultural, artística, 

científica e tecnológica. 

 Estimular a inclusão de atividades de extensão nos currículos. 

 Possibilitar a participação de todos os cursos nas atividades de 

extensão. 

 Realizar intercâmbios e convênios com instituições locais, nacionais e 

internacionais. 

 Oferecer ao educando a oportunidade de participar de ações que 

possam reduzir os problemas gerados pela exclusão social. 

Considerando-se os princípios da extensão e seus objetivos, importa observar 

que os projetos de intervenção devem diferir dos projetos sociais do Governo. As 

ações pertinentes aos Projetos de Extensão devem atentar para a manutenção de 

um compromisso com a transformação social, objetivando a construção de um 

processo de emancipação/ autonomia da comunidade onde a intervenção é 

realizada. Este processo, portanto, deve envolver professores e alunos no 

planejamento e na execução das ações e, ainda, a comunidade externa no desenho 

desta intervenção. 

Estas ações, quanto à estrutura, podem ser realizadas na forma de: 

 Programa: conjunto de Projetos de Extensão correlacionados; 

 Projeto: plano sistematizado de ação de natureza restrita quanto à 

duração e aos recursos; 
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 Curso: conjunto articulado de conteúdos pedagogicamente ministrados, 

de caráter teórico e/ ou prático, presencial e/ ou a distância, planejados e 

organizados de maneira sistemática;   

 Evento: acontecimentos de curta duração, acadêmicos ou não, que 

contribuam para a formação acadêmico-científico-cultural;   

 Prestação de serviços: realização de trabalho oferecido ou contratado, 

incluindo assessorias, consultorias e cooperação interinstitucional; 

 Produção e publicação: elaboração de produtos que instrumentalizem ou 

resultem de atividades de extensão, tais como cartilhas, vídeos, filmes, 

softwares, CD´s, livros, revistas, entre outros.  

A gestão da extensão cabe à Reitoria, que orienta suas ações, observando as 

seguintes diretrizes: a) acompanhamento permanente e transparente; b) busca de 

viabilidade institucional e financeira; c) incentivo à formação de programas 

interdisciplinares e d) realização de avaliação periódica.  

Para que as ações de extensão sejam executadas, devem ser coordenadas e 

acompanhadas por docentes e/ ou por técnicos administrativos, com formação 

superior. 

Necessariamente, as ações de extensão (projetos, programas, cursos etc.) 

devem contar com um coordenador a quem caberá buscar recursos públicos e 

privados; coordenar as equipes; gerenciar os recursos disponíveis; garantir o 

cumprimento do cronograma; elaborar relatórios das atividades, em conformidade 

com orientação Institucional; divulgar resultados e manter arquivo completo das 

atividades de extensão.  

Caracterizam-se como Políticas de Extensão no Centro Universitário Módulo:  

 Compromisso com a qualidade e sintonia com a legislação da Educação 

Superior. 

  Comprometimento com a qualidade acadêmica e com a 

sustentabilidade.  

 Apoio às atividades de pesquisa no ensino de graduação e 

pósgraduação, integradas com atividades de intervenção social.  
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 Apoio às atividades de pesquisa com recursos oriundos dos programas 

do Fundo Institucional de Apoio à Pesquisa.  

 Acompanhamento e avaliação constante da produtividade científica, de 

acordo com as orientações das agências governamentais.  

 Divulgação científica institucional.  

 Geração e transferência de conhecimento e inovação para a melhoria da 

qualidade de vida da região e do país. 

 

3.7. Políticas Institucionais para a EAD (disciplinas on-line) 

Caracterizam-se como políticas de Educação a Distância no Centro 

Universitário Módulo: 

 Universalização e democratização do acesso à informação, do 

conhecimento e da educação.  

 Incentivo a pesquisas que propiciem uma educação voltada para o 

progresso científico e tecnológico.  

 Difusão do uso de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 

para fins educacionais nos cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão na modalidade a distância.  

 Estímulo à implantação de programas (extensão) e de disciplinas na 

modalidade a distância. 

 Busca de soluções inovadoras e criativas nos projetos de educação a 

distância.  

 Busca de parcerias e convênios para o desenvolvimento de conteúdos 

específicos. 

 Integração entre as instituições do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional 

com o objetivo de compartilhar experiências, recursos e sistemas de 

gestão. 
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3.8. Políticas de Internacionalização 

O Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação (EIRC) viabiliza a 

atuação em redes com outras instituições, o planejamento estratégico geral, o apoio 

e o acompanhamento dos programas internacionais, projetos e ações de   

internacionalização cultural e/ou acadêmica, desenvolve projetos, ações e gera 

oportunidades de mobilidade acadêmica internacional para os alunos e professores; 

ainda, incentiva os alunos a compartilharem as experiências desenvolvidas no 

exterior.  

Caracterizam-se como políticas de Internacionalização:  

 Consolidação do processo de internacionalização acadêmica do Módulo.   

  Avaliação contínua das necessidades de relações acadêmicas 

internacionais dos cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu.  

 Proposição, em conjunto com coordenações de cursos de graduação e 

de pós-graduação, de atividades acadêmicas internacionais que 

incrementem os diferenciais oferecidos pelo Centro Universitário Módulo.  

 Viabilização da inserção do Módulo em programas de intercâmbio 

internacional e desenvolvimento de parcerias acadêmicas.  

 Viabilização de assinatura de contratos/ convênios com programas de 

ensino e de pesquisa consagrados no exterior.   

 Parcerias com Instituições que oferecem cursos/disciplinas em inglês 

para os estudantes do Módulo. 

 

3.9. Políticas de Responsabilidade Social 

A atuação do Centro Universitário Módulo no Litoral Norte de São Paulo 

pressupõe a responsabilidade social com o desenvolvimento global da região, 

caracterizado na sua Missão Institucional de “modificar vidas”, por meio do 

comprometimento com o desenvolvimento sustentável da região, da valorização da 

cultura, do meio ambiente e da identidade regional.  

Considera as relações com a comunidade, tendo em vista a difusão das 

conquistas e benefícios resultantes das ações pedagógicas, das pesquisas 
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científicas e tecnológicas geradas na Instituição. Para contribuir com a inclusão 

social e o desenvolvimento econômico da região, fazem parte das ações do  Centro 

Universitário Módulo: 

 Integração da Instituição à comunidade do Litoral Norte do Estado de 

São Paulo, por meio do estabelecimento de parcerias com entidades 

públicas e privadas, escolas, empresas e outras instituições.  

 Consolidação dos espaços de participação dos diversos segmentos, 

como espaços de liberdade acadêmica e autonomia, que se traduzam 

concretamente na possibilidade de apresentar novos cursos, currículos e 

alternativas didáticas e pedagógicas. 

 Promoção de seminários, palestras e outros eventos que possibilitem a 

compreensão da concepção de desenvolvimento sustentável na 

mudança das relações homem-homem, homem-natureza, que está na 

base da construção de alternativas sócio-políticas de transformação da 

sociedade, tendo a Instituição um papel central no desenvolvimento 

global da sociedade, assim como na formação de líderes.  

 Expansão da oferta de vagas, tendo como objetivo precípuo a qualidade 

do ensino, fundamentada nas demandas da região e nas 

potencialidades da Instituição (capacidade física instalada e recursos 

humanos disponíveis). 

Em decorrência desse princípio, mantém aproximação e parcerias com os 

setores público, privado e com o mercado de trabalho, desenvolvendo programas, 

projetos e ações em diferentes áreas. Tais parcerias possibilitam a vivência prática 

do aluno em situações presentes na futura área de atuação, facilitando sua inserção 

no mercado de trabalho. São os seguintes projetos de Responsabilidade Social: 

 Dia da Responsabilidade Social: realizado anualmente em parceria 

com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 

(ABMES), envolve ações de atendimento e orientação à comunidade, 

desenvolvidas pelos diversos cursos da instituição. 

 Universidade Aberta: grupos de 3ª idade, oriundos da comunidade, 

buscando a integração, convivência social e desenvolvimento humano. 
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 Prestação de serviços: destinada à comunidade, em diversas áreas, 

como: Enfermagem, no Núcleo de Práticas Jurídicas; Núcleo de 

Atendimento Fiscal. 

 Parceria com o CIEE: com objetivo de conectar e engajar estudantes 

no mercado de trabalho e dar continuidade aos seus estudos.  

 Projeto de Olho no Futuro (semestral) e Feira das Profissões: visa, 

desde 2008, a atender jovens do ensino médio, orientando-os quanto à 

inserção no mercado de trabalho e a continuidade dos estudos no 

ensino superior. Por meio de uma parceria com a Diretoria de Ensino, 

vinculada à Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, conta com a 

participação de professores e alunos da graduação e docentes do curso 

de Pedagogia. O trabalho é feito por meio de temas, apresentados em 

palestras e fórum de debates. 

 Programa Escola da Família: ação social e pedagógica envolvendo 

alunos da graduação e a comunidade escolar da rede pública estadual.  

 Projeto Ecologia em Ação: realizado em parceria com a CVCMA para 

elaboração de Avaliação de Impacto Ambiental na Praia do Centro em 

Caraguatatuba e sua preservação. 

 Projeto Multiação: em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Caraguatatuba o projeto é realizado nas Escolas Municipais, onde, os 

estudantes do curso de Direito sob supervisão dos professores realizam 

a prestação de serviços em diferentes áreas, incluindo a jurídica. 

 Projeto Crescer Saudável: alunos do curso de Educação Física 

acompanhados pelo Prof. Me. Teófilo Pimenta atendem por meio da 

atividade física, crianças sedentárias ou pouco ativas fisicamente, de 

escolas municipais de Caraguatatuba. 

 Programa Escola do Governo: Parceria entre Centro Universitário 

Módulo e Prefeitura Municipal de Caraguatatuba para a oferta de cursos 

de capacitação em diversas áreas a funcionário públicos municipais de 

diferentes secretarias, funções e níveis hierárquicos. Oferecendo a 
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oportunidade de acesso a conhecimentos necessários para maior 

qualidade dos serviços prestados pela municipalidade. 

 Programa Inclusão no Litoral Norte Paulista: atendimento ao 

Ministério Público Federal, o curso de Arquitetura desenvolve o projeto 

de Inclusão e Acessibilidade atendendo os municípios de Ilhabela, 

Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. 

 Projeto Social Analfabetismo Zero: parceria com a Diocese de 

Caraguatatuba o projeto atende jovens e adultos que não não tiveram 

oportunidades de acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental. 

 Programa Bem Me Quer: Atende as mães e responsáveis das crianças 

com deficiências da APAE de Caraguatatuba, promovendo ações 

educativas que têm seus aportes na educação em valores humanos em 

várias frentes, preocupando-se em valorizar e orientar a família no 

atendimento e convivência com os filhos.  

 

O Centro Universitário Módulo, ciente de seu compromisso social e do caráter 

social de uma instituição de ensino, mantém em sua organização e concepção de 

seus cursos os princípios de inclusão, qualidade e ética. Significa dizer que, além de 

projetos comunitários, o Módulo se propõe a ser socialmente responsável por meio 

da formação de profissionais competentes para o trabalho inclusivo, o que pode ser 

constatado na oferta dos seus cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e 

extensão, bem como nas suas atividades transversais ou complementares.  

 

3.10. Políticas de Valorização do Meio Ambiente, da Cultura e da    

Diversidade 

O Módulo, cumprindo sua missão pública, promove explicitamente em suas 

ações institucionais os valores democráticos, a dignidade humana, a igualdade de 

direitos, reconhece e respeita as diferenças e diversidades, entendendo que, 

materializar os princípios da inclusão educacional, implica em assegurar condições 

plenas de participação e aprendizagem a todos os estudantes. Desta forma toda 
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diversidade é considerada, de tal forma que todo e qualquer aluno que apresente 

uma deficiência, uma dificuldade, uma maneira peculiar de lidar com o saber, ou que 

necessite de quaisquer recursos adicionais para viabilizar seus processos de 

participação e aprendizagem nos espaços educacionais, seja considerado. Todas 

essas ações são tratadas pelo Núcleo Permanente de Acessibilidade e Inclusão 

(NPAI), o qual funciona diariamente com ações  periódicas registradas em relatório 

próprio.  

 Em cumprimento às exigências da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e o 

Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002, consta do PDI e do Projeto Pedagógico 

Institucional a diretriz para a integração da educação ambiental às disciplinas 

comuns aos cursos implantados, de modo transversal, contínuo e permanente.  

Existem atividades voltadas para a educação, lazer, cultura e cidadania, 

realizadas em conjunto com a sociedade, assim como ações de preservação do 

meio ambiente. Tais atividades corroboram com o processo de formação do 

profissional da saúde por serem incentivadas institucionalmente, nos planos de 

ensino das grades curriculares dos cursos.  

Considerando o que determina as Diretrizes Curriculares (DCN), todos os 

cursos de Graduação da Instituição desenvolvem as Atividades Complementares, as 

quais se sustentam na importância do envolvimento dos alunos de graduação com 

as questões sociais, profissionais, políticas, econômicas, históricas, culturais, 

intelectuais e científicas do seu tempo, por meio de atividades de natureza 

acadêmico-científicocultural, que se  apresentam sob múltiplos formatos: palestras, 

oficinas, visitas técnicas, estágios extracurriculares (estágios não obrigatórios), 

monitorias, museu, filmes, peças  teatrais, iniciação científica, cursos 

extracurriculares, congresso, seminários, simpósios e outros, conforme expresso no 

Projeto Pedagógico de cada Curso (PPC). 

Atendendo aos Requisitos Legais e Normativos do Ministério da Educação, 

apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei nº 

11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP Nº 01 de 17 de junho de 2004) os cursos 

desenvolvem ações, atividades e disciplinas em que essas temáticas são 

abordadas, explicitando os aspectos relevantes relativos à área da saúde. 
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3.11. Políticas de Acompanhamento de Egressos 

O Centro Universitário Módulo tem acompanhado a vida profissional dos 

egressos não só para sua permanente integração à comunidade acadêmica, mas 

também como uma dimensão do processo de autoavaliação. O que se observa, 

comumente, é o retorno de muitos egressos para continuidade dos estudos em nível 

de 2ª graduação e pós-graduação; outros passam a prestar serviço à própria 

Instituição como colaboradores e professores, o que se constitui numa ação com 

repercussão social, pela valorização do aluno e egresso.  

Por meio do processo Segunda Graduação, é garantida ao aluno egresso a 

bolsa de 30% em curso de graduação escolhido para complementar sua formação. 

Além disso, há política de descontos que podem alcançar até 30% para cursos de 

pós-graduação lato sensu e Bolsa Mérito Acadêmico com desconto de 100%. Ainda, 

para promover a oportunidade de educação continuada, cita-se o contato 

sistemático entre Coordenações de Cursos e equipes docentes com egressos, 

envolvendo esses últimos nas diversas atividades acadêmicas que compõem 

eventos específicos, como cursos de extensão, semanas de curso, oficinas 

temáticas, workshops e palestras ministradas por profissionais de diferentes áreas 

do conhecimento. Entre os eventos realizados, destaca- se a Semana Institucional, 

evento anual que conta com a presença de especialistas renomados, favorecendo a 

atualização do egresso sobre o seu campo de formação e atuação, bem como sobre 

os temas presentes na sociedade contemporânea.  

Para o contato com os egressos, utiliza-se o acesso ao banco de dados, além 

dos meios de comunicação impressos e digitais disponíveis no Módulo, viabilizando 

o envio de carta-resposta, mala-direta, e-mail marketing, além do atendimento 

presencial. 

 

3.12. Metas/Ações (2018 – 2022) 

As políticas institucionais para o ensino, a pesquisa e a extensão estão 

explicitadas neste PDI. A síntese que se apresenta a seguir reúne os conceitos 

essenciais necessários à apreciação de cursos, atividades, projetos e programas 

institucionais, bem como das normas de operacionalização dessas políticas, as 

quais constituem a principal referência para novos cursos e para a reformulação dos 
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cursos existentes, adequando-os às novas demandas sociais e educacionais, com 

vistas à busca pela excelência acadêmica e fortalecendo a imagem do Centro 

Universitário Módulo no cenário da educação superior brasileira. 

 

3.12.1. Ações de Ensino – Graduação 

A) Flexibilidade dos Componentes Curriculares  

A flexibilidade nos componentes curriculares ofertados pelo Centro 

Universitário Módulo  tem por objetivos enriquecer e inovar o processo ensino e 

aprendizagem, bem como proporcionar a ampliação dos conhecimentos nas 

diversas áreas do saber, visando sempre à qualidade acadêmica e à 

sustentabilidade. No quadro abaixo, apresenta-se a previsão relativa à flexibilidade 

dos componentes curriculares no âmbito dos cursos de graduação. 

 

QUADRO 6 – Flexibilidade dos Componentes Curriculares 

 
PREVISÃO DAS INOVAÇÕES 

PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 

2018-2022 

2018 2019 2020 2021 2022 

FLEXIBILIDADE 

DOS 

COMPONENTES 

CURRICULAR 

Organização das matrizes curriculares dos cursos 

de graduação e atendimento às exigências em 
relação à flexibilização curricular por meio de: 

 disciplinas optativas, em alguns cursos, 

de livre escolha pelo estudante;  
 disciplinas facultativa (como, por 

exemplo, LIBRAS, quando esta não for 
parte integrante da matriz curricular);  

 atividades complementares, escolhidas 

pelo discente;  
 estudos dirigidos, indicados pelos 

docentes, que contribuem para o 
enriquecimento dos conteúdos estudados 
em sala de aula, com o auxílio de filmes,  

 pesquisas, textos e artigos escolhidos 
pelo discente; 

 trabalho de conclusão de curso, cujo tipo 
e tema são definidos pelo educando; 

 atividades de práticas, que possibilitam 
ao estudante desenvolver atividades 

relacionadas às suas expectativas 
profissionais . 

X X X X X 

Composição do currículo dos cursos presenciais 
com disciplinas on-line (EAD) na proporção 

autorizada pelo Ministério da Educação (MEC), por 
meio das quais o aluno desenvolve sua autonomia 
nos estudos . 

X X X X X 
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Organização da estrutura curricular dos cursos, na 
qual são contemplados aspectos como a 

interdisciplinaridade e a interação das atividades 
pedagógicas, de modo a assegurar a diversidade de 
conhecimento, bem como a superar a fragmentação 

do ensino, objetivando a formação integral do 
estudante. 

X X X X X 

 

B) Ações Diferenciadas para Integralização dos Cursos 

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 47 da Lei de Diretrizes e Bases 

Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o Parágrafo Único do artigo 73 do 

Regimento Geral Interno, o PDI e os Projetos Pedagógicos dos Cursos, o Centro 

Universitário Módulo oportuniza aos estudantes a integralização do curso em menor 

tempo de estudos, conforme ações mencionadas no quadro a seguir. 

 

QUADRO 7 – Ações Diferenciadas para Integralização dos Cursos 

 
PREVISÃO DAS INOVAÇÕES 

PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 

2018-2022 

2018 2019 2020 2021 2022 

AÇÕES 

DIFERENCIADAS 
PARA 

INTEGRALIZAÇÃO 

DOS CURSOS 

Organização da estrutura curricular dos 
cursos com a possibilidade do ingressante, 
com experiências adquiridas anteriormente 

em cursos e/ou no trabalho, obter a 
integralização diferenciada, conforme 
estabelece o § 2º do art. 47 da LDB nº 

9.394/96:  “Os alunos que tenham 
extraordinário aproveitamento nos estudos ou 
possuam conhecimento dos conteúdos 

programados, demonstrados por meio de 
provas e outros instrumentos de avaliação 
específicos, aplicados por banca 

examinadora especial, poderão ter abreviada 
a duração dos seus cursos, de acordo com as 
normas dos sistemas de ensino”. 

No caso de experiências adquiridas 
anteriormente em cursos e/ou no trabalho, o 
aluno poderá solicitar prova de extraordinário 

saber, conforme estabelecido no Regimento 
Geral da IES. Assim, de acordo com as 
normatizações da IES em Edital, Calendário e 

Manual do Aluno, são especificados os 
prazos de solicitação pelo aluno. A Reitoria 
publica Portaria que designa uma Comissão 

própria, composta por coordenador de curso 
e dois professores, divulga a data da prova, 
com todos os procedimentos a serem 

realizados. A Comissão designada elabora e 
aplica a prova, analisa e emite o resultado da 
prova. Quando  

X X X X X 
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se tratar de conhecimentos teóricos e 
práticos, a Reitoria designa uma banca 

examinadora para as arguições referentes 
aos conhecimentos apresentados 

     

Com base no inciso IV, art. 2 da Resolução nº 
2, de 18 de junho de 2007, o curso poderá 
ser oferecido com tempo de integralização 

diferenciado, pela oferta de 20% de 
disciplinas a distância, conforme legislação 
própria, bem como com a inserção, no 

currículo de outras atividades realizadas pelo 
aluno (trabalho efetivo discente – fora da sala 
de aula), tais como Atividades 

Complementares, Estágio Curricular 
Supervisionado, Estudos Dirigidos etc. Há 
cursos no Centro Universitário Módulo que 

fazem uso destes procedimentos para 
integralização do curso menor do que o que 
estabelece a própria Resolução nº 2, de 18 

de junho de 2007. É o caso, por exemplo, do 
curso de Enfermagem, que possui 
integralização mínima de 4 (quatro) anos, 

com as respectivas justificavas no PPC. 

X X X X X 

 

C) Projetos Integradores 

Os Projetos Integradores do Centro Universitário Módulo têm por objetivo 

garantir aos alunos, nos múltiplos espaços em que se desenvolvem as atividades 

acadêmicas, a convivência com a pluralidade das áreas de saber e de formação, 

com as diferenças sociais, intelectuais, culturais e étnico-raciais, com questões e 

temas relativos à cidadania, ética e cultura e com as diversas formas de concretizar 

o processo de produção, transmissão e socialização do conhecimento. No quadro 

abaixo, apresenta-se a previsão do desenvolvimento desses projetos. 
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QUADRO 8 – Projetos Integradores 

 
PREVISÃO DAS INOVAÇÕES 

PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 

2018-2022 

2018 2019 2020 2021 2022 

PROJETOS 
INTEGRADORES 

Projetos Integradores organizados de maneira que 

atendam à concepção do Projeto Pedagógico 
Institucional, tendo a interdisciplinaridade como 
um dos pilares da formação e promovendo a 

progressiva autonomia intelectual dos estudantes, 
um dos princípios básicos das Diretrizes 
Curriculares Nacionais. 

X X X X X 

Organização dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, visando ao desenvolvimento dos Projetos 
Integrados e à formação de profissionais flexíveis, 
preparados para se adaptarem aos vários 

contextos de atuação da profissão, capazes de 
aplicar os conteúdos disciplinares específicos e 
respectivas metodologias à sua prática 

profissional. 

X X X X X 

Relação entre a teoria e a prática das disciplinas 
por meio dos Projetos Integrados, presentes em 
cada um dos semestres dos Cursos Superiores de 

Tecnologia. Os Projetos Integradores possibilitam 
ao aluno a realização, em situações simuladas 
e/ou reais, de todas as etapas da execução de um 

projeto na área do curso (investigação e solução 
de problemas), bem como a interface com todos 
os agentes envolvidos. 

X X X X X 

Integração da teoria com a prática nas 

licenciaturas, por meio dos Estágios Curriculares 
Supervisionados, do Projeto Interdisciplinar e de 
Práticas Pedagógicas em parceria com as Escolas 

Públicas e Privadas da região.  

X X X X X 

Relação entre a teoria e a prática nos cursos 
bacharelados, durante a trajetória acadêmica, 
exercitados por meio dos projetos integrados e 

dos Trabalhos de Cursos (TCs), que têm o escopo 
de integrar o conhecimento construído ao longo 
dos cursos. 

X X X X X 

 

D) Aprendizagem Baseada em Problemas 

Conforme quadro abaixo, o Centro Universitário Módulo desenvolve, também, 

atividades baseadas em situações problema que otimizem a participação ativa do 

discente na construção do saber e que possibilitem a efetiva interdisciplinaridade. 
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QUADRO 9 – Aprendizagem Baseada em Problemas 

 
PREVISÃO DAS INOVAÇÕES 

PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 

2018-2022 

2018 2019 2020 2021 2022 

APRENDIZAGEM 

BASEADA 
EM PROBLEMAS 

Elaboração de atividades a partir de problema 
formulado dentro de uma temática interdisciplinar, 

utilizando uma metodologia que leve os 
estudantes a desenvolverem competências e 
habilidades, tais como: identificar, planejar e 

resolver problemas; abstrair, analisar e sintetizar; 
investigar; aprender e atualizar-se 
permanentemente; trabalhar em equipe; tomar 

decisões; comunicar-se; buscar, processar e 
analisar informação. 

X X X X X 

Situações problema simuladas a partir da 
realidade, buscando o desenvolvimento de 

atitudes dos discentes e possibilitando a reflexão 
sobre determinada situação real/fictícia. Esse tipo 
de atividade incentiva a busca de resultados. 

X X X X X 

Articulação com a aprendizagem baseada em 

problemas estabelece uma estratégia pedagógica 
centrada no aluno, em que se busca que este 
aprenda por meio do desenvolvimento de 

pesquisas, debates, mesa redonda, júri simulado 
etc. Conforme as práticas metodológicas 
aplicadas, os docentes expõem aos alunos um 

caso para estudo. Em seguida, os estudantes, 
organizados em grupos de trabalho e com o apoio 
dos docentes, identificam o problema, investigam, 

debatem, interpretam e produzem possíveis 
justificativas e soluções ou resoluções, ou 
recomendações. Ao final, há sempre uma 

discussão/reflexão relativa às conclusões da 
investigação, culminando o processo numa 
apresentação oral e/ou escrita. 

X X X X X 

 

E) Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem 

A Instituição busca o diálogo entre a teoria e a prática, por meio de 

metodologias inovadoras, focalizando a ação educativa na participação ativa e 

crítica do aluno, no desenvolvimento de habilidades e em sua formação de valores e 

atitudes. A seguir, apresenta-se a previsão de ações baseadas nessas 

metodologias. 
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QUADRO 10 – Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem 

 
PREVISÃO DAS INOVAÇÕES  

PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 

2018-2022 

2018 2019 2020 2021 2022 

METODOLOGIAS 
DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 
ATIVAS 

Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem em 
diferentes cursos da IES, os quais fundamentam-se 
nos seguintes princípios: interdisciplinaridade; 
relação dialógica entre a teoria e a prática; 
aprendizagem significativa, cooperativa e 
colaborativa; busca de conhecimento por meio de 
processos investigativos; uso dos recursos digitais e 
do ambiente virtual de aprendizagem. 

 

X 
X X X X 

Possibilidades de construção de novos saberes por 
meio de metodologias ativas que facilitam o 
entendimento, a desconstrução e a construção de 
conhecimentos significativos para a formação do 
profissional. 

X X X X X 

Desenvolvimento do ensino e da aprendizagem 
fundamentados em metodologias ativas, que 
possibilitam delegar ao estudante maior 
responsabilidade por sua aprendizagem; propiciam 
maior autonomia intelectual; facilitam a aquisição de 
confiança por parte do educando em seus recursos 
e o alcance de metas, que não seriam atingidas em 
outras situações. O ponto de partida deve ser o 
conjunto de significados, em suas diferentes formas 
de manifestação: conhecimentos que os alunos 
trazem a partir de sua experiência prévia, que 
servem como âncora para a construção de novos 
saberes, tornando-os significativos. 

X X X X X 

Realização do estudo dos conteúdos das diversas 
disciplinas baseados nas metodologias ativas, 
compactuando com o ensinar a aprender, que é um 
dos quatro pilares da educação e permite que o 
aluno busque o conhecimento nos inúmeros meios 
de difusão do saber hoje disponíveis e que aprenda 
a utilizar e a pesquisar nestes meios para aprimorar 
seus conhecimentos. 

X X X X X 

Realização de aulas planejadas com metodologias 
ativas pelos professores, proporcionando ao 
educando a oportunidade de vivenciar situações de 
aprendizagem que extrapolem as aulas teórico-
expositivas, bem como possibilitando um ensino 
flexível, atraente e motivador para o aprendizado do 
aluno. 

X X X X X 

 

F) Aproveitamento de Estudos e Competências Desenvolvidas no 

Trabalho e Outros Meios 

O aproveitamento de estudos e as competências adquiridas em experiências 

profissionais possibilitam condições de acesso e permanência do aluno no Ensino 

Superior, valorizando os conhecimentos adquiridos em outras IES e em outros 

cursos. No quadro a seguir, apresentam-se as ações dessa natureza previstas no 

Centro Universitário Módulo. 
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QUADRO 11 – Aproveitamento de Estudos e Competências Desenvolvidas 

 
PREVISÃO DAS INOVAÇÕES 

PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 

2018-2022 

2018 2019 2020 2021 2022 

APROVEITAMENTO 

DE ESTUDOS 

e 

COMPETÊNCIAS 

DESENVOLVIDAS NO 

TRABALHO e 

OUTROS MEIOS 

Aproveitamento de estudos, previsto no 

Regimento Geral da IES, é uma outra forma de 
ingresso e destina-se a alunos oriundos de 
outras IES (transferência), dependendo da 

existência de vagas e de análise curricular. 

X X X X X 

Ingresso de candidatos portadores de diploma 
de graduação, ou de ex-alunos, que pretendem 
cursar a 2ª graduação, é realizado 

aproveitamento dos conteúdos estudados 
anteriormente em outra graduação. 

X X X X X 

Aproveitamento das competências adquiridas 
nas experiências profissionais, devendo 

abranger, além dos conhecimentos, a postura 
crítica, reflexiva e empreendedora; a aptidão 
para exercer as funções profissionais de modo 

ético; a capacidade de análise, compreensão 
e busca de soluções para situações-problema.  

X X X X X 

Aproveitamento das competências adquiridas 

nas experiências profissionais de acordo com 
a organização curricular de cada curso 
oferecido pela IES. O aluno deverá comprovar 

habilidades de trabalhar em equipes; 
capacidade para utilizar diversificadas fontes 
de informação e recursos tecnológicos no 

processo de construção do conhecimento; 
sensibilidade para as questões humanísticas, 
sociais e ambientais; valores de 

responsabilidade social, justiça e ética 
profissional para a construção de uma 
sociedade includente, justa e solidária; 

competência para atuar de forma 
empreendedora, analisando criticamente as 
situações em que se insere profissionalmente.  

X X X X X 

 

G) Utilização de tecnologias. 

Disciplinas on-line  

Para a oferta das disciplinas on-line no âmbito dos cursos de graduação 

presenciais, o Centro Universitário utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

Blackboard. O referido ambiente proporciona ao discente todas as ferramentas 

necessárias para estudar, interagir com professores e colegas, realizar as atividades 

indicadas, tirar dúvidas e consultar o acervo virtual da biblioteca. A oferta das 

disciplinas on-line e as atividades de tutoria nos cursos presenciais são 

desenvolvidas por meio de métodos e práticas de ensino e aprendizagem baseados 
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em TIC. A Cruzeiro do Sul Virtual disponibiliza manual de orientações, que 

possibilita a utilização do AVA Blackboard aos alunos e professores para o 

desenvolvimento das atividades por tutoria. A tutoria das disciplinas ofertadas na 

modalidade a distância é realizada por profissionais qualificados em nível compatível 

ao previsto nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. A aplicação das avaliações das 

disciplinas ofertadas é presencial. 

 

Tutoria  

O atendimento aos alunos matriculados nas disciplinas on-line ocorre por 

meio de tutores, que desenvolvem seu trabalho de segunda a sábado em três 

turnos: das 6h às 12h, das 12h às 18h e das 18h às 24h. As atribuições do tutor das 

disciplinas on-line consistem em mediar o processo de ensino e aprendizagem, 

despertando o interesse dos alunos para o desenvolvimento das atividades 

propostas. O tutor atua na orientação dos discentes, sanando eventuais dificuldades 

operacionais ou de conteúdo específico. Cabe a ele a avaliação contínua do 

progresso dos alunos sob sua responsabilidade. Avalia, também, as atividades 

discursivas propostas nas unidades de estudo, comenta a qualidade da resposta do 

estudante, reforçando positivamente o bom desempenho e incentivando-o a 

reformular suas postagens. Por meio do monitoramento constante das notas, tanto 

das atividades de autocorreção quanto das atividades discursivas, o tutor avalia 

quantitativamente o desempenho de suas turmas. Munido destes dados, faz contato 

por e-mail com os alunos que apresentam desempenho abaixo do esperado, 

incentivando-os e se disponibilizando a auxiliá-los, além de ampliar o conjunto de 

informações, incluindo novos materiais, artigos, textos e endereços da internet. Este 

procedimento minimiza a impressão de distanciamento que alguns discentes relatam 

em relação às disciplinas on-line. Complementando a tutoria on-line, existe o 

professor responsável (especialista, mestre ou doutor) pelo conteúdo da disciplina, 

que, periodicamente, revê e atualiza o material disponibilizado.  Todo esse processo 

desenvolve-se por meio do AVA Blackboard, utilizado essencialmente para 

disciplinas on-line e nas disciplinas presenciais, como ferramenta de estudo e 

interação. Desta forma, o professor pode ir além do ambiente de sala de aula, 

compartilhando materiais relevantes e fomentando discussões que não seriam 
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possíveis em sala de aula por restrições de tempo. Com todos esses mecanismos, o 

curso tem suas propostas atendidas de forma excelente, observadas as diretrizes 

institucionais quanto à interação aluno-tutor-professor. 

 

Material didático institucional  

O material didático implantado nas disciplinas on-line do curso é 

disponibilizado no AVA Blackboard, levando em consideração as diretrizes trazidas 

pelo PPC, de forma a executá-lo com excelência. Para tanto, o material didático leva 

em consideração os aspectos da abrangência, da bibliografia adequada, do 

aprofundamento e da coerência teórica com as demandas didático-pedagógicas da 

estrutura curricular do curso. Os conteúdos teóricos do material são organizados de 

acordo com a necessidade de cada disciplina em Unidades de Conhecimento. Cada 

Unidade traz um guia orientado de estudos, textos teóricos em grau progressivo de 

complexidade, apresentações narradas, atividades de sistematização e atividades 

de aprofundamento. O profissional contratado para elaboração deste material é 

sempre mestre ou doutor na área de estudo, sendo o material revisado por seus 

pares, docentes da Cruzeiro do Sul Educacional. O tutor, além desse material 

didático institucional, incrementa os estudos e conhecimentos propostos por 

intermédio de materiais complementares de estudo, como vídeos, vídeo-aulas, links 

para artigos, notícias e outras informações relevantes para o desenvolvimento das 

competências previstas no PPC para as disciplinas. O material disponibilizado on-

line não é exaustivo. Por isso, o tutor remete os alunos aos livros consagrados e 

indicados na bibliografia básica e complementar de cada ementa de disciplina, 

disponíveis em número adequado e atualizados no Sistema, sendo que todos os 

discentes são constantemente incentivados a frequentar as Bibliotecas. 

 

Capacitação e atualização docente no uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC)  

A capacitação e a atualização do corpo docente para o uso das TIC na 

educação são necessárias para que se tenha pleno êxito na parceria com a Cruzeiro 

do Sul Virtual, que tem promovido a capacitação contínua de professores e alunos 

para atuarem em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).  
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No período que antecede o Planejamento da Graduação, são realizados 

cursos intensivos de capacitação do corpo docente para uso dos AVA, com 

utilização da ferramenta Blackboard. A capacitação e a atualização dos funcionários 

técnico-administrativos são realizadas de acordo com  as demandas da Instituição. 

 

QUADRO 12 – Capacitação e Uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

 
PREVISÃO DAS INOVAÇÕES 

PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 

2018-2022 

2018 2019 2020 2021 2022 

CAPACITAÇÃO E 

USO DAS 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

Capacitação contínua de professores e 
alunos para atuarem com o AVA 
Blackboard, mundialmente reconhecido e 

utilizado no Módulo desde 2010. 

X X X X X 

Capacitação e atualização do corpo docente 
e discente para o uso das TICs nas diversas 
disciplinas dos diversos cursos e atividades. 

X X X X X 

Desenvolvimento de ações relativas à oferta e 

manutenção de disciplinas on-line, com base 
na Portaria Ministerial nº 1.134, de 
10/10/2016, que permite a oferta on-line de 

20% da carga horária dos cursos de 
graduação, buscando sensibilizar a 
comunidade acadêmica para o uso de TICs 

no ensino presencial. 

X X X X X 

Ampliação de práticas acadêmicas com a 
perspectiva de acompanhar o ritmo do 
desenvolvimento social e concretizar seu 

projeto educacional com a convicção de 
contribuir para a consolidação de valores 
pessoais, sociais, éticos, culturais e 

profissionais, em meio a um contexto 
dinâmico de modificações e de avanços 
científicos e tecnológicos. 

X X X X X 

Práticas tecnológicas pautadas de acordo 

com a organização dos projetos pedagógicos 
dos diversos cursos da IES, com vistas a: 
garantir, a toda comunidade acadêmica, o 

acesso e orientação para o uso das fontes de 
informações disponíveis na  IES;  fortalecer e 
orientar o uso da biblioteca digital; elaborar, 

atualizar e disponibilizar  informações relativas 
às produções científica, artística, cultural e 
tecnológica; utilizar os canais digitais para 

vincular informações, comunicados, 
publicações acadêmicas. 

X X X X X 

Utilização do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem AVA, que possibilita o 

gerenciamento de conteúdo,  facilita a 
interação entre docentes e estudantes 
promovendo experiências de aprendizado 

mais colaborativas, por meio das seguintes 
ferramentas implantadas: inserção de planos 

     



 

112 
 

 

de ensino e de conteúdo, elaboração de 
exercícios, gerenciamento das notas geradas 

na entrega e correção dos exercícios, criação 
de avisos aos discentes, blogs, fóruns e 
publicação do calendário escolar, manual do 

aluno e do professor, Documentos 
Institucionais (PPI, PDI, Regimento Geral e 
outros). 

 

3.12.2. Ações de Ensino – Pós-graduação lato sensu 

As ações de ensino na Pós-graduação lato sensu a serem desenvolvidas no 

quinquênio de 2018 a 2022 estão explicitadas conforme segue: 

 

QUADRO 13 – Indicadores e Metas: pós-graduação lato sensu  

Indicadores 
Metas 

2018 2019 2020 2021 2022 

Ampliação do número de cursos 

a serem ofertados na  área de 

Ciências Sociais Aplicadas 

1 2 2 3 3 

Ampliação do número de cursos 

a serem ofertados na área de 

Ciências Exatas e da Terra 

1 2 2 3 3 

Ampliação do número de cursos 

a serem ofertados na área de 

Ciências da Saúde 

0 1 2 3 3 

Ampliação do número de cursos 

a serem ofertados na área de 

Ciências Biológicas 

0 1 1 2 3 

Ampliação do número de cursos 

a serem ofertados na área de 

Ciências Humanas 

2 6 8 10 12 

Redução da Inadimplência 30% 32% 35% 35% 38% 

Permanência de graduados 

(egressos) 
5% 8% 10% 10% 10% 
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3.12.3. Ações de Pesquisa 

As ações de pesquisa a serem desenvolvidas no quinquênio de 2018 a 2022 

estão explicitadas conforme segue: 

 

QUADRO 14 – Indicadores e Metas: pesquisa 

Indicadores 
Metas 

2018 2019 2020 2021 2022 

Ampliação do número 

de Projetos de IC no 
âmbito da Linha de 

Pesquisa Meio 
Ambiente e 

Sustentabilidade 

23 25 28 30 32 

Ampliação do número 

de Projetos de IC no 
âmbito da Linha de 

Pesquisa Tecnologia da 
Informação 

07 12 16 18 20 

Ampliação do número 
de Projetos de IC  no 

âmbito da Linha de 
Pesquisa Educação, 
Cultura e Sociedade 

28 30 32 34 34 

Ampliação do número 

de alunos participantes 
do PIBIC  

58 65 76 82 86 

Busca de fomentos para 

o desenvolvimento da 
iniciação científica - 

Bolsas CAPES/ 

FAPESP 

3 4 4 5 5 

Aumento de Bolsas de 
estudos com recursos 

próprios para o 
desenvolvimento de 

pesquisa 

10 12 16 16 18 
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3.12.4. Ações de Extensão 

As ações de extensão a serem desenvolvidas no quinquênio de 2018 a 2022 

estão explicitadas conforme segue: 

 

QUADRO 15 – Indicadores e Metas: extensão 

Indicadores 
Metas 

2018 2019 2020 2021 2022 

Participação de alunos em 

eventos ou programas 

/projetos/ ações de extensão 

3.710 3.730 4.015 4.020 4.030 

Atendimento à comunidade 

externa por meio dos 

programas de extensão  

13.018 13020 13.040 13.050 13.080 

Relacionamento com 

egressos/ atendimentos 

diversos 

1.255 1.655 1.680 1.800 1.950 

Número de cursos de 

Graduação que desenvolvem 

atividades de Extensão 

16 17 18 19 20 

Aumento em parcerias no 

setor  público e privado para o 

desenvolvimento de ações 

extencionistas 

100 120 125 125 130 
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4. OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO 

LATO SENSU 

4.1. Cursos de Graduação 

O Centro Universitário Módulo oferece os cursos de graduação relacionados nos 

quadros abaixo. 

 
QUADRO 16 – Cursos de Graduação (Bacharelado) 

Curso Período Vagas 
Duração em 

Semestres 

Administração 
Diurno 50 8 

Noturno 100 8 

Arquitetura e Urbanismo 
Diurno 45 10 

Noturno 90 10 

Biomedicina 
Diurno 100 8 

Noturno 100 8 

Ciências Biológicas 
Diurno 30 8 

Noturno 40 8 

Ciências Contábeis 
Diurno 30 8 

Noturno 50 8 

Direito 
Diurno 100 10 

Noturno 200 10 

Educação Física 
Diurno 50 8 

Noturno 90 8 

Enfermagem 
Diurno 108 8 

Noturno 100 8 

Engenharia Civil 
Diurno 110 10 

Noturno 190 10 

Engenharia de Produção 
Diurno 80 10 

Noturno 80 10 

Jornalismo 
Diurno 20 8 

Noturno 60 8 

Publicidade e Propaganda 
Diurno 80 8 

Noturno 80 8 

Fonte: Procuradoria Institucional     Dados agosto/2019 
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QUADRO 17 – Cursos de Graduação (Licenciatura) 

Curso Período Vagas 
Duração em 

Semestres 

Ciências Biológicas 
Diurno 30 6  

Noturno 40 6  

Educação Física 
Diurno 40 6 

Noturno 60 6  

Pedagogia Noturno 240 6  

Fonte: Procuradoria Institucional     Dados agosto/2019 

 

QUADRO 18 – Cursos Superiores de Tecnologia 

Curso Período Vagas 
Duração em 

Semestres 

Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas 

Diurno 40 4  

Noturno 40 4  

Gestão de Recursos 
Humanos 

Diurno 30 4 

Noturno 50 4 

Fotografia Noturno 100 4 

Fonte: Procuradoria Institucional     Dados agosto/2019 

 

4.2. Cursos de Pós-graduação lato sensu 

Ciente do importante papel da educação continuada para o profissional 

contemporâneo, o Centro Universitário Módulo empreende significativos esforços 

para o desenvolvimento da Pós-graduação lato sensu. Os cursos, ministrados por 

professores de reconhecida atuação profissional, são voltados para o 

aprofundamento na formação para o graduado que pretende se destacar no 

competitivo mundo do trabalho. A integração com as áreas de formação da 

graduação, como alternativas de continuidade destas, constitui orientação prioritária 

na escolha dos cursos a serem oferecidos. 

Com reconhecida experiência na área de especialização, o Centro 

Universitário Módulo oferece os cursos de pós-graduação lato sensu relacionados 

no quadro abaixo. 
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QUADRO 19 – Cursos de Pós-graduação lato sensu 

Curso Vagas 
Duração em 

Horas 

Educação e Gestão Escolar 50 360 

Educação Musical 50 360 

Língua Brasileira de Sinais 50 360 

Neuroaprendizagem 50 360 

Neurociência Aplicada à Educação 50 360 

Educação Física Escolar 50 360 

Esportes de Aventura 50 400 

Educação Infantil 50 360 

Biologia Marinha 50 360 

Enfermagem em Emergência e Terapia Intensiva 50 360 

Ciências de Dados 50 720 

Processo Civil 50 360 

Pedagogia Empresarial 50 360 

Psicopedagogia 50 360 
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5. PERFIL DOS COLABORADORES: DOCENTES, TUTORES E CORPO 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

5.1. Perfil Docente 

Nas duas últimas décadas, o perfil profissional dos docentes no ensino 

superior precisou se adaptar às exigências do mundo atual. Os alunos foram os 

principais responsáveis por essa mudança, pois as suas demandas por uma 

sociedade mais dinâmica e tecnológica levou à necessidade de uma postura 

docente mais ativa e em sintonia com os avanços tecnológicos dos últimos anos.  

Ao docente do século XXI já não basta apresentar conhecimentos, é 

necessário que ele possa identificar as dificuldades dos discentes e saber agir para 

que elas possam ser saneadas. Não é suficiente transmitir informações, é 

importante que as características individuais de cada turma sejam respeitadas e que 

os saberes possam ser apresentados de forma contextualizada. 

A aproximação com a realidade dos alunos tornou-se essencial para a 

garantia da aprendizagem, bem como a compreensão da avaliação como parte do 

processo de aprendizagem por meio do diagnóstico e da avaliação contínua, em 

uma perspectiva formativa e com a intenção de analisar e reorganizar as práticas 

acadêmicas.  

O Corpo Docente do Centro Universitário Módulo é composto por professores 

qualificados, que possuem formação nas áreas específicas das disciplinas 

lecionadas. Normalmente, esses professores organizam os estudos em torno de 

situações reais e complexas que exijam a mobilização teórica e prática dos 

conhecimentos adquiridos pelo aluno. Assim, busca-se, continuamente, uma 

aprendizagem significativa, que valorize a prática. 

A organização acadêmica institucional possibilita que os professores se 

reúnam, minimamente, uma vez por semestre, para estudo do PPC e dos programas 

de suas disciplinas e para o planejamento das atividades disciplinares e do curso. 

Dessa forma, o conjunto de professores retoma o perfil do egresso, discute o 

diagnóstico da turma, analisa as ementas e conteúdo das disciplinas, bem como 

pondera sobre as metodologias e avaliações a serem empregadas, além de propor 

trabalhos integrados. Essa atuação visa a correlacionar a pertinência da disciplina 
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com a atuação acadêmica e profissional do discente   

 Nesses momentos de planejamento, discutem-se, ainda, os novos 

conhecimentos da área e sua relação com as disciplinas, buscando, assim, cumprir 

o princípio institucional de formação de perfil profissional do egresso, ou seja, uma 

formação voltada à produção de novos conhecimentos para atender demandas 

pessoais e profissionais, de modo que haja a compreensão da necessidade de u 

processo contínuo de construção de competências que demandam aperfeiçoamento 

e atualização permanentes.  

Entre suas atribuições o corpo docente analisa os conteúdos dos 

componentes curriculares, sempre com o enfoque de abordagem na relevância para 

a atuação profissional e acadêmica do discente. É de responsabilidade dos 

professores fomentar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para 

além da bibliografia proposta, e proporcionar o acesso a conteúdo de pesquisa de 

ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso.  

É também função do docente participar dos colegiados de curso, quando for 

designado, e de reuniões com a Coordenação do Curso.   

A atribuição de horas para o professor atende a diretrizes institucionais de 

área de formação, titulação, tempo de trabalho na Instituição e dedicação à 

docência.  

Entendendo a importância de uma forte interlocução com o mundo do 

trabalho, o Curso possui um corpo docente com ampla experiência profissional. 

Dessa forma, trata-se de um corpo docente que compreende as demandas 

profissionais e consegue contextualizar a teoria, estabelecendo relação com a 

prática. Nesse sentido, a partir da sua experiência pessoal/profissional e das 

discussões no grupo, o corpo docente promove a compreensão das relações 

interdisciplinares no contexto laboral, considerando as competências previstas para 

a formação do egresso, o conteúdo abordado e as expectativas discentes em 

relação à profissão.  
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5.1.1. Titulação do Corpo Docente 

O Centro Universitário Módulo possui 109 docentes, dos quais 81% são 

mestres ou doutres  e 19% são especialistas, conforme tabela a seguir: 

TITULAÇÃO 
TOTAL DE 

DOCENTES 
% 

Doutor 33 30 

Mestre 55 51 

Especialista 21 19 

TOTAL 109 100 

Fonte: Assessoria Acadêmica – dados/2019 

 

5.1.2. Regime de Trabalho do Corpo Docente 

O Centro Universitário Módulo conta com 29 docentes em jornada integral, 48 

em jornada parcial e 32 horistas, conforme tabela a seguir: 

JORNADA 
TOTAL DE 

DOCENTES 
% 

Integral 29 27 

Parcial 48 44 

Horista 32 29 

TOTAL 109 100 

Fonte: Assessoria Acadêmica – dados/2019 

 

5.1.3. Critérios de Seleção e Contratação 

As políticas de gestão de pessoas do Centro Universitário Módulo são 

implementadas pela Gerência de Recursos Humanos (RH) em conjunto com a 

Reitoria. Cabe à Gerência de RH o acompanhamento das contratações, dos planos 

de carreira docente e, ainda, da gestão dos benefícios oferecidos aos docentes. O 

Plano de Carreira constitui-se na valorização profissional e produtiva, de modo a 

proporcionar aos docentes ascensão acadêmica. 

O Centro Universitário Módulo, conforme seu Plano de Carreira, considera a 

competência didático-científica inerente à função de educar condição relevante para 
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o ingresso no Magistério Superior da IES. A seleção e contratação de professores 

devem ocorrer em conformidade com o Projeto Pedagógico de cada Curso. A 

experiência no magistério superior e a experiência profissional não acadêmica são 

exigências, juntamente com a titulação, para o enquadramento no cargo do Plano de 

Carreira da Instituição. O Centro Universitário Módulo adota como requisitos:  

 Sólida formação acadêmica e titulação em nível de pós-graduação.  

 Experiência no magistério superior.  

 Experiência profissional não acadêmica em sua área de especialidade. 

 Disponibilidade para atuar em pesquisa, ensino e extensão.  

 Disponibilidade para desenvolver projetos educativos diferenciados e 

publicações.  

 Experiência em Educação a Distância (desejável).  

 Atendimento às especificidades de cada curso/área de atuação. 

Assim, para a contratação na Instituição, além da qualificação profissional, 

são considerados, entre outros, os seguintes fatores relacionados com a disciplina a 

ser ministrada na Instituição:  

 Títulos acadêmicos e profissionais (Especialista, Mestre, Doutor, Livre 

Docente).  

 Atividade científica (baseada em trabalhos publicados, participação em 

eventos científicos, conferências, palestras etc.).  

 Atividade didática (pela comprovação de exercício efetivo de atividade 

docente em ensino superior, em instituição idônea, aprovada e 

reconhecida pelo Ministério da Educação etc.).  

 Atividade profissional (pela comprovação de atividade profissional na 

área postulada, em instituição idônea e/ou portador de título de 

especialista).  

 Atividades técnicas (“softwares”, produtos, processos técnicos, 

consultorias, relatórios técnicos, pareceres, assessoria, congressos, 
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conferências, seminários, simpósios, cursos de curta duração, 

organização de eventos etc).  

 Atividades desenvolvidas na área de extensão.  

Por fim, a seleção e contratação de docentes envolvem ação integrada entre 

a área acadêmica e a área administrativa, por meio de análise de curriculum vitae, 

titulação acadêmica, produção acadêmica e de entrevista (com aula didática 

opcional). Desse modo, a contratação de um docente visa a integrá-lo nas atividades 

da Instituição, dando ênfase à jornada de tempo integral e melhor utilização do 

potencial docente. 

O corpo docente do Centro Universitário Módulo é constituído por professores 

integrantes do quadro docente da Instituição e por professores das disciplinas on-

line, sendo estes contratados pelo Campus Virtual do Grupo Cruzeiro do Sul 

Educacional. 

 

5.1.4. Procedimentos para substituição  

De acordo com a Política Institucional, as atividades docentes – Ensino; 

Pesquisa; Publicações Bibliográficas, Técnicas e Artísticas – são avaliadas 

semestralmente por meio do Currículo Lattes dos docentes, pelos dados da CPA e 

análise dos coordenadores de curso. Assim, a partir do acompanhamento contínuo 

das atividades docentes, eventuais substituições podem ser solicitadas seguindo os 

ritos administrativo-acadêmicos estabelecidos pela Instituição. 

Em caso de eventual substituição de docentes e tutores, busca-se um 

professor que já atue na instituição, com jornada integral ou parcial, ou, 

excepcionalmente, opta-se pela contratação temporária de um docente horista. 

 

5.1.5. Plano de Carreira (MTE) 

Os professores são contratados de acordo com as normas trabalhistas, 

normas regimentais e contratuais pertinentes ao regime acadêmico do professor, o 

ingresso e o enquadramento funcional, a promoção na carreira, as exigências de 

titulação, experiência, produção intelectual e capacitação continuada estão explicitas 
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no plano de carreira.  

O Centro Universitário Módulo atende ao que determina a Resolução 

CNE/CES nº 1/2010, que define o percentual de (20%), do corpo docente para atuar 

em tempo integral. A busca pelo aumento do número de docentes em tempo integral 

e parcial tem sido um dos maiores desafios. 

 

5.1.6. Cronograma de Expansão do Corpo Docente 

O Plano de Expansão do corpo docente está embasado no processo de 

planejamento contínuo de avaliação das necessidades de pessoal e competências 

para atender aos objetivos institucionais, em termos da ampliação do número de 

cursos e alunos. Nesse planejamento, avaliam-se as necessidades em relação ao 

crescimento do Módulo e às exigências da legislação. 

Com o objetivo de intensificar a qualidade do ensino e fomentar gradualmente 

os projetos de pesquisa em consonância com os indicadores da legislação em vigor, 

o Módulo pretende ampliar o numero de docentes mestres e doutores, bem como a 

contratação em regime parcial e integral, conforme segue: 

Corpo Docente 2018 2019 2020 2021 2022 

Titulação (Mestres e Doutores) 80% 81% 82% 82% 83% 

Regime de Trabalho (Integral + Parcial) 48% 71% 75% 75% 78% 

 

5.2. Perfil do Corpo Técnico- Administrativo 

Os critérios de seleção e contratação de pessoal para o corpo técnico 

administrativo seguem fluxo definido pela gerência de Recursos Humanos: da 

solicitação do setor de origem à Reitoria do Módulo para análise conjunta com a 

Mantenedora, observando-se o que estabelece o Plano de Carreira. Caracterizado o 

perfil da posição conforme o estabelecido no Plano, o processo de seleção, do qual 

fazem parte a fase de recrutamento e a seleção propriamente dita, é da alçada da 

área de recursos humanos. 

A admissão, o ato de vincular o profissional à Instituição, é feita por meio de 

contrato de trabalho, atendidas as condições legais e regimentais e as relativas ao 
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Plano de Carreira. A seleção de colaboradores para essa finalidade obedece às 

condições do mercado, eventualmente com a participação do órgãos ou empresas 

especializadas em recrutamento, além de analisar a pretensão dos próprios 

colaboradores com a finalidade de ascensão na carreira, prioritariamente. 

O perfil profissional dos candidatos deve evidenciar o compromisso com o 

aprimoramento intelectual continuado, o desenvolvimento pessoal e atitudes 

orientadas pelo respeito a valores humanos essenciais e preceitos éticos, além da 

aptidão para relacionar-se em ambiente acadêmico e da disposição para integrar-se 

à cultura do Centro Universitário Módulo/ Cruzeiro do Sul Educacional. 

A Instituição incentiva o colaborador a se atualizar na sua área de atuação, 

com o auxilio de bolsa de estudos, por meios dos cursos de graduação, de pós-

graduação e de constantes capacitações. 

 

5.2.1. Plano de Carreira (MTE) 

O Módulo, para o novo quinquênio, realizará uma reestruturação no Plano de 

Carreira do seu corpo técnico-administrativo, seguindo as orientações adotadas pelo 

Grupo Cruzeiro do Sul. A Instituição busca aumentar o investimento em treinamento 

e propiciar o desenvolvimento para atender as necessidades técnicas, operacionais 

e gerenciais de pessoal, cujos documentos de registros de contratação e 

qualificação estão à disposição para consultas. No entanto, pretende, nesse 

momento de planejamento, rever a sua política de contratação, capacitação e 

desenvolvimento de pessoal, para definir as normas para a qualificação, além do 

investimento que já faz em bolsa de estudos para a graduação para seus 

colaboradores, conforme documentos comprobatórios. 

 

5.2.2. Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo 

A expansão do corpo técnico administrativo está vinculada ao crescimento da 

Instituição, em função da evolução das matrículas apresentadas no cronograma de 

abertura de novos cursos de forma linear. 
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5.3. Perfil do Corpo de Tutores 

Os tutores que atuam nas disciplina on-line dos cursos do Centro Universitário 

Módulo são profissionais de diferentes áreas do conhecimento, com experiência 

acadêmica e/ou do mercado profissional, com formação em pós-graduação lato e/ou 

stricto sensu. Os tutores são organizados e atendem disciplinas e estudantes por 

área de conhecimento e aderência à sua formação. Possuem jornadas presenciais 

que variam de 20h a 40h semanais, atendem os estudantes e acompanham o 

desempenho deles nas disciplinas, exclusivamente por meio dos ambientes virtuais 

de aprendizagem utilizados no Módulo.  

O modelo de tutoria da IES considera o papel do tutor como sendo um 

orientador do processo da construção do conhecimento que motiva o estudante a 

desenvolver uma atitude crítica em relação ao mundo de informações, ao qual é 

submetido. O tutor é orientado a promover uma relação de parceria, fundamentada 

no dialógico e de acordo com Tarcia e Cabral (2011), o desafio do tutor está 

vinculado à sua prática, ao como fazer, como agir, como ser agente e permi tir que 

os estudantes também o sejam.  

Sendo assim, para exercer a tutoria o profissional deve ter competência 

interpessoal, conhecimento tecnológico e comunicacional (ANDRADE, 2007).  

Em relação à prática de tutoria do modelo de Cruzeiro do Sul Virtual, 

destacam-se algumas premissas para a atuação do tutor na IES: dominar o 

conteúdo específico da área em que atua e orientar e otimizar a interação do 

estudante com os recursos disponíveis na trajetória do estudante pelo protótipo 

pedagógico; ser dinâmico, gerenciar relações interpessoais e promover a inclusão 

dos estudantes na turma , auxiliar o estudante a estabelecer conexões e instigando-

o a realizar indagações e reflexões, aprofundar a relação do estudante com o 

conhecimento favorecendo, portanto, a presença cognitiva.  

A prática de tutoria tem sustentação em um conjunto de ações baseadas no 

modelo de oferta mensal, no modelo de tecnologia do AVA e suas funcionalidades, 

nos protótipos que estabelecem a trajetória pedagógica a ser vivenciada pelo 

estudante e com os pressupostos teóricos da comunidade de inquirição. Assim, a 

supervisão de tutoria implementou o chamado “Ciclo de Vida da Tutoria” que 

possibilita relacionar as ações e práticas educativas com as presenças definidas na 



 

128 
 

 

Comunidade de Inquirição.  

Os conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para execução da 

tutoria estão alinhados com os PPC e garantem, por meio de cinco dimensões 

básicas, a execução do Modelo Institucional de Educação a Distância:  

1) Processo Seletivo.  

2) Programa de Formação Continuada.  

3) Interação Tutor, Docente Responsável e Coordenador.  

4) Comunidade de Boas Práticas. 

5) Avaliação do Modelo e Avaliação Institucional.  

Por meio do Processo Seletivo, em geral realizado por edital público, 

estabelecese o perfil de tutor, os conhecimentos específicos necessários, 

habilidades básicas para o uso da tecnologia, experiência na área de educação e 

titulação. O Processo Seletivo de tutores é acompanhado por uma banca da qual 

participam membros da Supervisão de Tutoria, Coordenação Pedagógica e 

Coordenação de Curso ou Coordenação das Disciplinas On-line. São selecionados 

os Tutores que atingirem maior pontuação nos quesitos descritos. Este processo 

garante, em primeira instância, que a tutoria tenha profissionais capacitados com 

conhecimentos sobre área específica, habilidades básicas no uso da tecnologia e 

atitudes adequadas para realização da tutoria dentro do estabelecido no Modelo 

Institucional.  

A dimensão do Programa de Formação Continuada da Cruzeiro do Sul 

Virtual, possibilita que todos os tutores contratados sejam orientados, inicialmente, a 

realizar um curso de pós-graduação lato sensu EaD, Tutoria e Produção de 

Conteúdos, com o objetivo de aprofundarem seus conhecimentos em Educação a 

Distância, Tutoria, Ambiente Virtual de Aprendizagem e Tecnologias Educacionais.  

Além desta etapa inicial, o Programa de Formação Continuada mantém um 

calendário de atividades de formação com o objetivo de promover conhecimentos, 

habilidades e atitudes específicas para a atuação na tutoria tais como: 

aprendizagem ativa, gestão do tempo, recursos tecnológicos emergentes, linguagem 

(oral/escrita), gestão de conflitos entre outros. A Interação Tutor, Docente 

Responsável e Coordenação é realizada no período do planejamento 
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anual/semestral. Em especial, a interação entre o Tutor e o docente responsável é 

contínua durante a oferta da disciplina. Essa interação permite que o Tutor aprimore 

seus conhecimentos e atitudes com relação ao curso/disciplina em específico.  

O trabalho individual de tutoria e os conhecimentos, habilidades e atitudes 

individuais são compartilhados e potencializados com o auxílio da Comunidade de 

Boas Práticas. Por meio dessa comunidade, os tutores trocam experiências das 

ações exitosas e não-exitosas, compartilham informação sobre novos recursos 

tecnológicos e novos recursos do AVA, entre outros.  

A Avaliação do Modelo realizada ao final da disciplina dá subsídios para a 

reavaliação do trabalho da tutoria, além de ser um instrumento de trabalho para a 

Supervisão da tutoria que realiza ainda avaliações periódicas. A Avaliação 

Institucional permite uma visão mais geral do trabalho da Tutoria e o planejamento 

anual objetivando melhorias contínuas e a introdução de inovações no processo da 

Tutoria. Em linhas gerais, o Modelo Institucional, por meio das dimensões descritas, 

busca contratar e formar profissionais com um perfil profissional adequado ao 

conhecimento da área de atuação e, ainda, possuir as seguintes competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes): 

Conhecimentos Habilidades Atitudes 

Educação a distância  

Tecnologia (AVA 

Blackboard; Tecnologias 

Educacionais) 

Metodologias Ativas em 

Ambiente Virtual 

Promoção de interação 

(alunos x alunos; tutor x 

aluno; tutor x professor 

responsável)  

Comunicação (oral/escrita)  

Trabalho em equipe 

Pró-atividade 

Cordialidade 

Flexibilidade 

Comprometimento 

Liderança  

Criatividade  

 

O setor de tutoria se constitui por meio de tutores que são profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento, com experiência acadêmica e/ou do mercado 

profissional, com formação em pós-graduação lato e/ou stricto sensu. Os tutores são 

organizados e atendem disciplinas e estudantes por área de conhecimento e 

aderência à sua formação. Possuem jornadas presenciais que variam de 20h a 40h 

semanais, atendem os estudantes e acompanham o desempenho deles nas 

disciplinas, exclusivamente por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem 
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utilizados no Módulo.   

Quanto à experiência docente, todo o corpo de tutores (100%) possui no 

mínimo dois anos de experiência de docência no ensino superior. 

 

5.3.1. Política de capacitação e formação continuada para o corpo de 

tutores  

A Cruzeiro do Sul Virtual possui um Programa para formação e capacitação 

dos tutores, que possibilita, a todos os tutores contratados, orientações e a 

realização de um curso de pós-graduação lato sensu EaD, Tutoria e Produção de 

Conteúdos, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos desses profissionais em 

Educação a Distância, Tutoria, Ambiente Virtual de Aprendizagem e Tecnologias 

Educacionais.  

Além desta etapa inicial, o Programa mantém um calendário de atividades de 

formação com o objetivo de promover conhecimentos, habilidades e atitudes 

específicas para a atuação na tutoria, tais como: aprendizagem ativa, gestão do 

tempo, recursos tecnológicos emergentes, linguagem (oral/escrita), gestão de 

conflitos entre outros.  

O Programa objetiva desenvolver um conjunto integrado de ações, para 

orientar a construção do conhecimento (habilidades e competências), sobre a função 

do tutor e suas atividades, no intuito de levar a compreensão sobre a importância 

desses sujeitos durante todo o processo de ensino-aprendizagem.  

O acompanhamento do trabalho do tutor é realizado por meio de reuniões 

pedagógicas semanais, com a supervisão de tutoria, bem como com os 

coordenadores de curso e os professores responsáveis pelas disciplinas on-line. 

Além das reuniões presenciais, há, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, uma sala 

virtual de formação de professores, na qual são disponibilizados textos acadêmicos, 

vídeos e fóruns de reflexão e discussão entre outros materiais para a formação 

continuada desses profissionais. 
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6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

O Módulo possui dois campi no município de Caraguatatuba, o campus 

Centro e o campus Martim de Sá (SEDE).  

O imóvel do campus Centro é alugado e está localizado na Rua Frei Pacifico 

Wagner 653, Centro – Caraguatatuba/SP, onde funcionam os seguintes setores 

administrativos: Comercial, Almoxarifado e Telefonia. Este campus abriga, ainda, a 

Quadra Poliesportiva, um Auditório com capacidade para 270 pessoas, dotado de 

recursos audiovisuais, refrigeração, conforto, isolamento, qualidade acústica e com 

recurso multimídia, com conecção à internet e com possibilidade de 

videoconferência.  

O campus Martim de Sá (SEDE), imóvel próprio, está localizado na Rua Maria 

D'Assumpção Carvalho, nº 1.000, bairro Jardim Itamar, e compreende três edifícios, 

onde funcionam os cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e 

tecnológicos), pós-graduação lato sensu e demais setores administrativos, como: 

Administrativo, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Financeiro.  

Todas as instalações possuem acessibilidade, higienização e climatização, 

além de contarem com computadores conectados em rede, impressora, mesas, 

armários e cadeiras. As instalações administrativas atendem às necessidades 

institucionais, considerando a sua adequação às atividades inerentes a cada setor, 

como a guarda, a manutenção e a disponibilização de documentação acadêmica, a 

acessibilidade, a avaliação periódica dos espaços e o gerenciamento da 

manutenção patrimonial. A assistência a todos os espaços é realizada diariamente 

pelos colaboradores da limpeza e manutenção. Os recursos são atualizados 

periodicamente e atende as necessidades dos setores administrativos.  

As informações detalhadas das instalações administrativas estarão 

disponíveis in loco. 

O Centro Universitário Módulo disponibiliza uma infraestrutura acadêmica 

adequada para a realização de propostas inovadoras no ensino, na pesquisa e na 

extensão, nas modalidades presencial e a distância, como se verá a seguir.  

Disponibilizam-se, in loco, as informações detalhadas das instalações físicas. Tais 

informações estão divididas por prédios, com descrição de salas de aula, 
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laboratórios, salas especiais, prédios anexos, etc. 

 

6.1. Instalações Administrativas 

No Bloco 1, do campus Martim de Sá funcionam os seguintes setores: no piso 

térreo, a Secretaria de Controle e Registros Acadêmicos e a Coordenação das 

Disciplinas On-line, no piso superior, a Reitoria, a Assessoria Acadêmica, a CPA, a 

Procuradoria Institucional, a Secretaria-geral, a Sala dos Professores, a Sala dos 

Coordenadores, o Setor de Tecnologia e Informação (TI). No Bloco 2, no piso térreo, 

está a Central de Atendimento ao Aluno (CAA), o Espaço Coworking, que abriga os 

setores Administrativo, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Financeiro, e, 

no Bloco 3, também no térreo, a Biblioteca.  

Para garantir as condições ideais de oferta e de segurança para a realização 

das atividades acadêmicas, o Módulo realiza avalições periódicas de seus espaços 

físicos, por meio de ações que visam à manutenção patrimonial. A Gerência 

Administrativa é responsável pelo Setor de Manutenção da Instituição a qual 

acompanha todos os processos de melhoria da infraestrutura, com normas 

específicas. 

Em relação à guarda, à manutenção e à disponibilização da documentação 

acadêmica, o Módulo conta com um espaço adequado e de condições climáticas 

propícias para a manutenção desses documentos no campus Martim de Sá, onde 

fica localizada a Secretaria de Registros Acadêmicos. Vale ressaltar que a própria 

Secretária Acadêmica juntamente com a área de TI vem trabalhando no processo de 

digitalização dos documentos acadêmicos, o que visa a garantir com maior eficácia 

e de maneira mais sustentável a segurança das informações dos discentes e dos 

processos acadêmicos em sua totalidade. 

 

6.1.1. Coordenações 

O Centro Universitário Módulo possui uma infraestrutura que possibilita o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas, para tanto a sala de coordenações 

conta com uma sala interligada para o atendimento individualizado ao corpo discente 

e docente. 
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A sala de coordenação é arejada, climatizada, mesas com cadeiras 

individuais, armários para os coordenadores terem a guarda dos documentos de 

curso, uma impressora, uma copiadora, computadores com acesso a internet, um 

telefone em cada mesa.  

Trata-se de ambiente com acústica adequada, ventilação e luminosidade 

natural e artificial. As vidraças possuem cortinas modelo persiana, para proteger 

contra a luz direta do sol. 

Por fim, conta com uma auxiliar acadêmica para a interlocução com os alunos 

e professores, organização da documentação de curso e agendamentos de reuniões 

com o corpo docente e discente. 

 

6.1.2. Salas de Aula 

O Módulo possui, atualmente, 43 salas de aula, que atendem às atividades 

que são desenvolvidas com os alunos. Todas as salas contam com projetor fixo, 

quadro branco e acesso à internet. Contam, ainda, com climatização, boa 

iluminação, acessibilidade e, diariamente, é realizada a verificação da infraestrutura, 

para devida manutenção e higienização.  

Os recursos tecnológicos disponíveis nas salas de aula passam, 

periodicamente, por vistorias dos técnicos para verificação do seu estado de 

funcionamento. Dessa maneira, o Módulo busca atender as necessidades para o 

desenvolvimento da qualidade de ensino e aprendizagem. Todas as salas de aula 

possuem fácil acesso por escadas e elevador.  

Conforme descrito, verifica-se que as salas de aula utilizadas atendem às 

necessidades institucionais e dos cursos, aos requisitos de conforto, de 

disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados 

às atividades a serem desenvolvidas, flexibilidade relacionada às configurações 

espaciais, oportunizando distintas situações de ensino e aprendizagem. 

Para garantir as condições ideais de oferta e de segurança para a realização 

das atividades acadêmicas, o Módulo realiza avalições periódicas de seus espaços 

físicos, por meio de ações que visam à manutenção patrimonial. A Gerência 

Administrativa é responsável pelo Setor de Manutenção da Instituição a qual 
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acompanha todos os processos de melhoria da infraestrutura, com normas 

específicas. 

 

6.1.3. Sala dos Professores e Espaço para Docente Tempo Integral 

O Módulo possui uma sala de professores, com armários individuais que 

atendem as necessidades dos docentes, 4 computadores com acesso à Internet, 

mesas e cadeiras. A sala conta com climatização, boa iluminação, acessibilidade e, 

diariamente, é realizada a verificação de sua infraestrutura, para devida manutenção 

e higienização.  

Os recursos tecnológicos disponíveis na sala dos professores passam 

periodicamente por vistorias dos técnicos (TI) para verificação do seu estado de 

funcionamento.  

Trata-se de ambiente com acústica adequada, ventilação e luminosidade 

natural e artificial. As vidraças possuem cortinas modelo persiana, para proteger 

contra a incidência direta da luz dos raios solares. O professor pode acessar a 

Internet, também, por meio de seu computador pessoal por wireless. 

A sala coletiva de professores viabiliza o trabalho docente em relação aos 

seus estudos, preparação de aulas, de atividades de pesquisa entre outros. Possui, 

ainda, recursos de tecnologias da informação e comunicação diferenciados. O 

espaço permite o descanso e atividades  de integração e dispõe de apoio técnico-

administrativo vinculado à sala dos professores.  

Todos os dias, as salas de professores passam por limpeza e apresenta um 

excelente estado de conservação, que é revisto ao término de cada semestre.  

Para garantir as condições ideais de oferta e de segurança para a realização 

das atividades acadêmicas, o Módulo realiza avalições periódicas de seus espaços 

físicos, por meio de ações que visam à manutenção patrimonial. A Gerência 

Administrativa é responsável pelo Setor de Manutenção da Instituição a qual 

acompanha todos os processos de melhoria da infraestrutura, com normas 

específicas.  

Ainda, a sala dos professores conta com uma sala interligada para os 

docentes de tempo integral desenvolver suas atividades acadêmicas. 
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A sala é acessível a portadores de necessidades especiais, por meio de 

plataforma. 

 

6.2. Espaços para atendimento discente 

A Central de Atendimento ao Aluno (CAA) é um espaço destinado ao 

atendimento presencial de alunos e comunidade externa. Seu espaço físico é 

adequado para o atendimento individual e dispõe de acessibilidade e acentos 

reservados para PCD, Gestantes e Idosos. Conta com 10 guichês, com 

computadores, scanner, impressora e telefone.  

Para que o aluno realize consultas acadêmicas, o Módulo disponibiliza, no 

espaço de convivência, dois Totens interligados ao sistema on-line da Instituição. Há 

acessibilidade para atendimento na sala da Reitoria, acesso à Coordenação, à 

Biblioteca e aos demais espaços.  

O espaço para atendimento aos discentes foi planejado para viabilizar as 

ações acadêmicas, o local dispõe de estação de trabalho (baia), com cadeiras 

ergométricas e mesa de reuniões, e possui recursos de tecnologias da informação e 

comunicação apropriados, garantindo a privacidade para uso dos recursos, para o 

atendimento ao discentes. 

Trata-se de ambiente com acústica adequada, ventilação e luminosidade 

natural e artificial. 

Em relação ao equipamento de informática e comunicação, esse espaço 

dispõe de computador ligado em rede e com acesso à Internet.  

Todos os dias, a sala passa por limpeza e apresenta um excelente estado de 

conservação, para garantir as condições ideais de oferta e de segurança para a 

realização das atividades acadêmicas, o Módulo realiza avalições periódicas de 

seus espaços físicos, por meio de ações que visam à manutenção patrimonial. A 

Gerência Administrativa é responsável pelo Setor de Manutenção da Instituição a 

qual acompanha todos os processos de melhoria da infraestrutura, com normas 

específicas. 
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6.3. Auditório 

O auditório está localizado no campus Centro, possui capacidade para 270 

pessoas e suas instalações são adequadas no que se refere às condições de 

acesso para pessoas com deficiência (PCD) e/ou mobilidade reduzida, conforme 

prevê o Decreto n° 5.296/2004.  

 O auditório conta, ainda, com uma infraestrutura acadêmica apropriada para 

a realização de qualquer proposta inovadora no ensino, na pesquisa e na extensão, 

com equipamentos, recursos tecnológicos, acesso à Internet e um excelente 

isolamento, que permite a qualidade acústica. 

Há, ainda, no auditório recursos tecnológicos multimídia, com acesso à 

internet, seja por rede via a cabo adequado para a realização de videoconferências. 

Regularmente, os auditórios passam por limpeza e apresentam um excelente 

estado de conservação, que é revisto ao término de cada semestre.  

A Instituição possui rampas  nos espaços que dão acesso ao auditório.  

Para garantir as condições ideais de oferta e de segurança para a realização 

das atividades acadêmicas, o Módulo realiza avalições periódicas de seus espaços 

físicos, por meio de ações que visam à manutenção patrimonial. A Gerência 

Administrativa é responsável pelo Setor de Manutenção da Instituição a qual 

acompanha todos os processos de melhoria da infraestrutura, com normas 

específica. 

 

6.4. Espaços de Convivência e alimentação 

O Módulo conta com um espaço de convivência de, aproximadamente, 

2.648,80 m², que envolve pátio, cantina e área de lazer. A cantina possui 35 m², é 

coberta e funciona nos períodos diurno, vespertino e noturno. Sua infraestrutura é 

composta de mesas, cadeiras e, para a realização do atendimento ao público, 

dispõe de balcão e de espaço de atendimento com acessibilidade e funcionários. O 

armazenamento dos alimentos é realizado em estufas elétricas, geladeira e freezer.  

A dimensão do espaço de convivência atende, de maneira satisfatória, a 

integração da comunidade acadêmica e a existência de serviços oferecidos 
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adequadamente. A higienização do espaço é realizada constantemente. 

Para garantir as condições ideais de oferta e de segurança para a realização 

das atividades acadêmicas, o Módulo realiza avalições periódicas de seus espaços 

físicos, por meio de ações que visam à manutenção patrimonial. A Gerência 

Administrativa é responsável pelo Setor de Manutenção da Instituição a qual 

acompanha todos os processos de melhoria da infraestrutura, com normas 

específicas. 

 

6.5. Bibliotecas 

A Cruzeiro do Sul Educacional engloba nove instituições e dezessete 

bibliotecas: a Universidade Cruzeiro do Sul (cinco bibliotecas), o Centro Universitário 

Módulo (uma), Biblioteca da Faculdade de São Sebastião – FASS  (uma), o Centro 

Universitário do Distrito Federal – UDF (uma), a Universidade Cidade de São Paulo 

– UNICID (duas), a Universidade de Franca – UNIFRAN (uma), o Centro 

Universitário Nossa Senhora do Patrocínio CEUNSP (duas), a Faculdade Inedi – 

Cesuca (uma), o Centro Universitário FSG (duas), e Centro Universitário de João 

Pessoa – UNIPÊ (uma). Ainda, há as bibliotecas de Polos de Educação a Distância.  

 

6.5.1. Espaço físico 

A Biblioteca Setorial do campus Martim de Sá localiza-se em área central do 

Bloco 3 e possui instalações adequadas do ponto de vista estético e do ponto de 

vista técnico. O espaço é de fácil acesso e conta com recursos tecnológicos 

adequados, tanto para o atendimento e controle de acesso e uso quanto para 

pesquisa em acervo. Existe acesso adequado a pessoas com deficiência e os 

funcionários estão aptos a recepcioná-los e ajudá-los, se necessário.  

Para estudo em grupo, os espaços são reservados em salas específicas com 

mesas retangulares de até oito lugares. Os livros estão armazenados em estantes 

de aço dupla face e passam periodicamente por limpeza geral, mantendo-se boas 

condições de uso e conservação da coleção. Essa conservação é garantida, 

também, pelo manuseio constante do material, facultado pelo livre acesso do 

usuário ao acervo.  
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Os sistemas adotados para o tratamento da informação respeitam os padrões 

internacionais para processamento técnico da coleção bibliográfica, utilizando a 

Classificação Decimal Universal (CDU) e, para a catalogação, o Código Anglo 

American Cataloguing Rules (AACR-2) e o formato MARC.  

A disposição do acervo de livros observa a sequência numérica de 

classificação, em ordem crescente. Os demais materiais, como os periódicos e 

normas técnicas, estão disponíveis em formato eletrônico, com acesso pela área do 

aluno, pelo espaço do professor e pela página da Biblioteca.  

No que se refere à informatização, o Centro possui conexão com a Internet e 

oferece recursos na Sala dos Professores, nos Laboratórios de Informática e na 

biblioteca para pesquisa dos alunos. Todas essas áreas também possuem acesso à 

Internet via Wireless. O Sistema de Bibliotecas da Cruzeiro do Sul Educacional 

adota o sistema Pergamum, que possibilita, por meio do catálogo on-line, 

recuperação dos documentos por autor, título e assunto.  

O empréstimo, a reserva e a renovação estão automatizados e atendem a 

todas as categorias de usuários: alunos, professores e funcionários. O sistema 

opera de forma integrada com o módulo de Registro Geral de Matrículas (RGM), 

com o Setor de Recursos Humanos para inscrição automática de alunos e docentes 

e com a Base de Dados de Livros.  

À comunidade acadêmica estão disponíveis serviços básicos de atendimento 

(consulta local, empréstimo domiciliar e reserva) e o Sistema de Bibliotecas está 

apto a oferecer outros serviços, como o de acesso à informação e aos documentos 

não existentes na Instituição.  

Enquanto espaço de contribuição para a formação do acadêmico, a Biblioteca 

oferece serviços especializados às pessoas com deficiência. Aos usuários com 

deficiência visual é disponibilizada a digitalização de bibliografias solicitadas pelos 

docentes em formato arquivo Word, impresso em Braille ou fonte aumentada, 

conforme a necessidade do usuário, através do sistema de empréstimo entre 

bibliotecas.  

Os arquivos em texto podem ser acessados no ambiente da Biblioteca, que 

oferece computadores com um programa sintetizador de voz (Virtual Vision) e o 

NVDA, que lê os comandos do usuário com deficiência visual e as informações do 
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aplicativo em que ele estiver operando. A coleção IDV (Informação ao Deficiente 

Visual) possui, aproximadamente, 915 títulos, sendo 717 em arquivos Word e 198 

em Braille disponíveis no Sistema PERGAMUM.  

 

6.5.2. Acervo bibliográfico físico e virtual 

A área de formação e desenvolvimento do acervo das bibliotecas é de 

responsabilidade da coordenação geral das Bibliotecas que estabelece a política de 

aquisição, expansão e atualização de coleções, juntamente com a Reitoria.  

A maior atenção está voltada para os cursos de graduação presenciais, 

sendo respeitadas as indicações bibliográficas apresentadas nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC) para a atualização e expansão do acervo, tanto para 

livros, quanto para os demais tipos de documentos. O processo de aquisição é 

automatizado e atende às indicações bibliográficas dos Planos de Ensino. 

Após análise e aprovação pelas coordenações e NDEs de cursos, as 

indicações a serem adquiridas são encaminhadas para coordenação geral das 

Bibliotecas para dar andamento ao processo de compra. Assim, fica garantido o 

acesso pelos alunos ao conteúdo programático de cada disciplina. A compra de 

material bibliográfico segue os critérios: 

 atualização da coleção por meio da compra de livros, semestralmente, 

para atender as disciplinas do semestre subsequente; 

 aquisição de títulos novos de livros, conforme demanda; 

 aquisição de documentos eletrônicos: e-books e bases de dados de 

referências e de periódicos. 

 

6.5.3. Formas de atualização  

Todo orçamento e aquisição de documentos é de responsabilidade da 

Biblioteca Central do Sistema, que provê, semestralmente, a atualização do acervo, 

de acordo com a demanda da área acadêmica (graduação, pós-graduação, 

pesquisa, extensão e educação a distância).  

A Bibliotecas do Centro Universitário Módulo, dispõem dos recursos da 
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própria mantenedora para manutenção e atualização do acervo através de compras 

mensais programadas nos orçamentos dos cursos. A aquisição é informatizada, isto 

é, toda solicitação para compra de material bibliográfico necessário à Biblioteca é 

registrada no módulo de aquisição do Sistema, formando assim uma base de dados 

de material informacional em aquisição. É uma atividade através da qual a Biblioteca 

obtém recursos bibliográficos para atingir seu objetivo de atendimento aos usuários.  

São objetivos da atualização:  

 Permitir o crescimento equilibrado do acervo nas diferentes áreas da 

instituição, com diferentes tipos de materiais: livros, periódicos, obras de 

referências e outros. 

 Suporte aos programas de ensino, projetos de pesquisa e extensão da 

Instituição. 

 Dar suporte ao pessoal dos serviços administrativos e comunidade 

externa.  

 Estabelecer critérios para determinação de exemplares. 

 Estabelecer critérios para pedidos de urgência. 

 Estabelecer critérios para descarte de material. 

 Formação de uma Comissão de Biblioteca.  

 

6.5.4. Horário de funcionamento 

O atendimento na Biblioteca ocorre: 

De segunda a sexta-feira, das 8h às 21h50 min. 

 

6.5.5. Pessoal Técnico-Administrativo 

Coordenadora (Biblioteca Grupo Cruzeiro do Sul) 

1.  Mary Arlete Payão Pela – CRB/8-3306 

Mestre em Educação; Especialização 
em Sistemas Automatizados de 

Informação e Bacharel em 
Biblioteconomia  
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Bibliotecária (Biblioteca Módulo) 

2.  Taynara Catarina Ribeiro – CRB/8-9391 Bacharel em Biblioteconomia 

 

6.5.6. Serviços Oferecidos 

O Sistema de Bibliotecas está apto a oferecer outros serviços, como o de 

acesso à informação e aos documentos não existentes na Instituição. 

As bibliotecas oferecem: 

 Levantamento bibliográfico automatizado: para este serviço são 

disponibilizadas bases de dados bibliográficas e periódicos eletrônicos 

com diferentes temas, o que garante acesso à informação mais 

atualizada de toda literatura internacional especializada. 

 Empréstimo entre bibliotecas: com o acesso e recuperação de 

informações pela Internet é possível conhecer o acervo das bibliotecas 

brasileiras e usufruir desse serviço. Teses e livros de outras 

bibliotecas, não disponibilizados em formato digital, podem ser 

requisitados pela comunidade, mediante este tipo de empréstimo. 

 Renovação e reserva on-line: os alunos, professores e funcionários 

podem realizar, remotamente, renovação e reserva de livros do seu 

interesse por meio do site da biblioteca. 

 Comutação bibliográfica eletrônica: está disponibilizada a 

solicitação de artigo de periódicos e teses de outras bibliotecas pelo 

Programa COMUT do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT). 

 Pesquisa na Internet: as bibliotecas disponibilizam aos usuários 

computadores com acesso à Internet, para fins de pesquisa nos mais 

diferentes bancos de dados nacionais e internacionais, nos catálogos 

de bibliotecas, nas editoras, nas livrarias e nas demais fontes de 

informação disponíveis.  
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Programa de educação de usuários: 

 Palestras: no início de cada semestre letivo e, a pedido dos docentes, 

a biblioteca oferece, em especial aos calouros, instruções sobre o uso 

da biblioteca, do catálogo on-line e dos serviços disponíveis. 

 Visitas orientadas: os coordenadores de cursos e/ou professores 

podem solicitar visitas orientadas para grupos de alunos e outras 

orientações específicas, conforme a necessidade. 

 Normatização bibliográfica: a biblioteca mantém toda coleção de 

Normas de Documentação da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) disponível para consulta. Oferece modelos de 

referências no site e orientação de uso, tanto para referências e 

citações, como para elaboração de trabalho acadêmico. 

 Capacitação de usuários: os usuários têm acesso às bases de 

dados, normas técnicas e a demais documentos eletrônicos. 

 

Atendimento às Pessoas com Deficiências (PCD) 

As instalações do Centro Universitário Módulo são adequadas para o acesso 

de PCD, conforme prevê a legislação. Disponibiliza-se, ainda, espaço reservado no 

estacionamento, sinalização de trânsito, sanitários apropriados e outros recursos 

adequados à sua adaptação ao espaço educacional. 

 

 

 

Serviço de atendimento  

Usuário com deficiência visual: a Biblioteca, enquanto espaço de contribuição 

para a formação do acadêmico, mantém prestação de serviços para o usuário com 

deficiência visual. É disponibilizada a digitalização de bibliografias solicitadas pelos 

docentes em formato arquivo Word, impresso em Braille ou fonte aumentada, 
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conforme a necessidade do usuário, através do sistema de empréstimo entre 

bibliotecas. 

Os arquivos em texto podem ser acessados no ambiente da Biblioteca, que 

oferece computadores com um programa sintetizador de voz (Virtual Vision) e o 

NVDA que lê os comandos do usuário com deficiência visual e as informações do 

aplicativo em que ele estiver operando. A coleção IDV (Informação ao Deficiente 

Visual) possui aproximadamente 915 títulos, sendo 717 em arquivos word e 198 

títulos em Braille disponíveis no Sistema PERGAMUM.  

 

6.5.7. Plano de expansão 

O controle orçamentário do Sistema de Bibliotecas é de total responsabilidade 

da coordenação geral das Bibliotecas, que apresenta à Diretoria Acadêmica da 

Mantenedora as necessidades de recursos financeiros, para os diferentes cursos de 

cada IES. Após aprovação dos recursos, são operacionalizadas as demais etapas 

do processo de compra. 

Em maio de 2018, foi implantado o Plano de Contingência, cuja finalidade é 

definir e implementar estratégias para o Sistema de Bibliotecas do Grupo Cruzeiro 

do Sul Educacional, operar em face dos diferentes cenários identificados na análise 

de risco. No cenário, indisponibilidade de acervo, será feita avaliação das 

bibliografias básicas dos cursos para identificar os títulos com maior necessidade de 

compra, com o objetivo de otimizar as aquisições de exemplares levando em 

consideração os títulos mais requisitados e utilizados; além disso, somente são 

adquiridos novos exemplares para os casos cuja versão digital não esteja disponível.  

O Plano de contingência permite identificar os títulos a serem priorizados na 

aquisição, isto é, aumento da quantidade de exemplares para garantir a diminuição 

ou cessação de indisponibilidade de exemplares nas Bibliotecas do Grupo Cruzeiro 

do Sul, que se dá através da avaliação das Bibliografias Básicas dos cursos que 

será realizada por meio do programa Qlik Sense, em conjunto com os relatórios 130 

(Títulos mais Reservados) e 260 (Relatório de Disponibilidade do livro no dia da 

consulta) do Sistema Pergamum. Desse modo, reafirma-se o nosso compromisso 

com a comunidade acadêmica. 
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6.6. Laboratórios Didáticos de Informática 

A gestão da política de infraestrutura tecnológica para apoio às atividades 

acadêmicas é realizada pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), aliado ao 

Departamento Administrativo e integradamente à área acadêmica.  

O Módulo possui 08 Laboratórios Didáticos de Informática (LDI), com 368 

computadores disponíveis para os alunos, que têm acesso amplo e irrestrito aos 

laboratórios durante todo o dia, pois estes permanecem abertos para uso, com 

suporte técnico especializado. Somente no horário noturno, na maioria dos 

laboratórios, o acesso é restrito às aulas.  

Os laboratórios atendem às necessidades institucionais e os recursos neles 

disponibilizados envolvem computadores de última geração. As versões mais 

recentes de programas de apoio (softwares) e os programas específicos para as 

áreas de concentração dos discentes permitem atender às áreas que utilizam 

processamento de dados.  

Por meio dos LDI, os estudantes têm acesso a redes de comunicação e base 

de dados. Há linhas privativas para acesso à Internet, de uso livre dos estudantes. 

Houve expansão na infraestrutura da rede WiFi para melhor atender os docentes e 

discentes, disponível em todos os andares do Módulo.  

 

6.6.1. Instalações, equipamentos e recursos tecnológicos 

Os recursos disponibilizados nos LDI envolvem computadores de última 

geração e as versões mais recentes de programas de apoio (softwares) e de 

programas específicos para as áreas de concentração dos cursos que utilizam 

processamento de dados. Além disso, todos os LDI têm recursos audiovisuais 

próprios, como projetor multimídia fixo. 

Nos LDI, os estudantes têm acesso a redes de comunicação e base de 

dados. Em cada campus, há linhas de dados privativas para acesso à Internet e uso 

livre dos estudantes. 
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Os Laboratórios Didáticos de Informática – LDI do Centro Universitário 

Módulo estão, assim, distribuídos: 

Laboratório Computadores 

Lb. I 45 

Lb.II 40 

Lb.III 30 

Lb. IV 87 

Lb. V 50 

Lb. Webclass 40 

Lb. Wbeclass Biblioteca 16 

Lb. Multidisciplinar 60 

 

Todos os equipamentos ficam disponíveis para uso pelos alunos, com suporte 

técnico especializado. Somente no período noturno, na maioria dos laboratórios, o 

acesso é restrito às aulas. 

 

6.7. Laboratórios Didáticos Especializados 

É preocupação institucional a experimentação prática dos conceitos 

estudados, assim, buscando-se integração teoria e prática, os cursos do Módulo 

possuem uma infraestrutura de laboratórios atualizada em que se almeja o 

desenvolvimento de habilidades e a construção de valores e atitudes, para que os 

estudantes ampliem as competências necessárias à prática profissional e à 

participação crítica na sociedade. 

A Instituição dispõe de diversos laboratórios para o desenvolvimento das 

atividades experimentais relacionadas à formação básica e profissional dos alunos.  

Os aspectos fundamentais considerados nos projetos dos laboratórios 

referemse às disciplinas que utilizam estes espaços, aos objetivos didáticos a serem 

atingidos, às quantidades de materiais, equipamentos, dispositivos, ferramentas e 

componentes necessários.  

Nas disciplinas que utilizam os laboratórios, as experiências são programadas 

para que o aluno verifique, por meio de práticas experimentais, os diversos aspectos 
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de interesse, enfatizando a sua relação com os aspectos teóricos envolvidos. O 

número de alunos por bancada é dimensionado, levando-se em consideração os 

objetivos da atividade, a complexidade do trabalho a executar, o estímulo à 

organização do trabalho em equipe e à rotatividade na execução das diversas 

etapas dos ensaios, além da segurança pessoal e coletiva e da preservação da 

integridade dos equipamentos. Desta forma, procura-se demonstrar aos alunos a 

necessidade da condução dos trabalhos práticos de uma forma racional, organizada 

e segura. Isto se consegue mediante o estabelecimento claro dos objetivos a atingir 

e dos métodos de trabalho a serem seguidos.  

Na elaboração dos PPC, é imprescindível definir a infraestrutura necessária 

ao funcionamento satisfatório dos cursos, visando a subsidiar a Administração 

Superior em seu planejamento, a fim de possibilitar a otimização de recursos 

financeiros e humanos, bem como sua gradativa alocação. Em seção específica de 

cada PPC é descrita a infraestrutura física (salas de aula, laboratórios, auditórios, 

núcleos, salas especiais etc.), que serve ao curso em funcionamento. 

 

6.7.1. Instalações, equipamentos e recursos 

Os laboratórios dispõem de técnicos dedicados exclusivamente à condução 

das tarefas de operação e preservação dos espaços laboratoriais. Estes técnicos 

atuam sob orientação dos coordenadores dos cursos e dos professores 

responsáveis pelos laboratórios e/ou que ministram disciplinas utilizando os 

laboratórios.  

Todos os recursos ficam permanentemente disponíveis para os alunos que 

são encorajados e estimulados a adquirir maior experiência no manuseio dos 

equipamentos, repetir ou fazer novas abordagens dos ensaios feitos nas disciplinas, 

ou, enfim, realizar quaisquer outras experiências em que tenham interesse, sempre 

com a necessária supervisão e apoio dos técnicos ou professores para garantir os 

diversos aspectos da segurança. 
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6.7.2. Normas de Funcionamento e de Biossegurança 

A utilização dos laboratórios, durante os horários de aula, é feita por meio de 

agendamento prévio com os técnicos responsáveis, para que esses façam a reserva 

e providenciem o material necessário para a aula. O uso de qualquer um dos 

laboratórios por professores e alunos fora dos horários de aula é permitido mediante 

solicitação e registro para a liberação das chaves e acompanhamento por técnico.  

Os laboratórios foram projetados para oferecer condições aos alunos para a 

realização de atividades experimentais de forma segura e confiável. As normas de 

segurança, funcionamento e utilização são amplamente divulgados: aulas, murais, 

Blackboard etc. 

 

6.7.3. Avaliação Periódica 

Os laboratórios passam por constante avaliação quanto à infraestrutura 

necessária para as práticas cotidianas das aulas e, rotineiramente, são avaliados 

quanto às demandas e aos serviços prestados. Docentes e discentes são os 

principais agentes na avaliação da qualidade dos laboratórios, sendo o Colegiado de 

Curso o espaço privilegiado para a discussão das demandas existentes e futuras. 

Os resultados dessas avaliações são encaminhados ao NDE que analisa as 

solicitações e as encaminha para as instâncias competentes. 

 

6.7.4. Plano de Ação e de Expansão 

Anualmente, são revistas, pelo Setor de TI, todas as necessidades de 

atualização tecnológica dos equipamentos e dos softwares disponíveis à 

comunidade acadêmica. Estas revisões são baseadas no orçamento anual previsto 

para investimentos, bem como em metas objetivas e mensuráveis, a partir dos 

indicadores de desempenho dos equipamentos, das necessidades acadêmicas e 

dos processos autoavaliativos e das avaliações externas.  

Com a estrutura tecnológica atual, os cursos oferecidos pelo Módulo são 

atendidos satisfatoriamente. O Plano Gestor da Tecnologia da Informação tem como 

objetivo fornecer diretrizes para a organização, alinhando tecnologia e planejamento 

e alocando, de maneira estruturada, os recursos orçamentários de infraestrutura 
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tecnológica. Este plano abrange os seguintes componentes de Tecnologia da 

Informação: 

 Infraestrutura.  

 Hardware.  

 Softwares acadêmicos.  

 Equipamentos de rede.  

 Sistemas Operacionais.  

 Comunicações.  

 Pessoas (responsáveis pelos serviços).  

 Processos.  

A Instituição conta, ainda, com técnicos especializados responsáveis por 

manter os equipamentos em condições perfeitas de uso, oferecendo serviços de 

suporte, manutenção preventiva e manutenção corretiva. Esses profissionais 

seguem um cronograma anual de manutenção preventiva em todos os 

equipamentos de Tecnologia da Informação da Instituição.  

 

6.8. Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação 

A Instituição tem investido no uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs) como suporte às atividades de ensino e aprendizagem, seja 

nos componentes presenciais (disciplinas on-line), como nos componentes EaD da 

estrutura curricular dos cursos e programas na modalidade a distância. Além do 

investimento em recursos tecnológicos, a Cruzeiro do Sul Virtual promove 

workshops, seminários e outras atividades, presenciais e a distância, com o objetivo 

de formar coordenadores, professores, tutores e corpo técnico administrativo para o 

uso das TDICs nos processos acadêmicos em geral. A política da Instituição se 

destaca por dois aspectos fundamentais:  
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1) Investimento em recursos tecnológicos: tais como laboratórios 

didáticos, espaços webclass, bibliotecas digitais, AVA, recursos 

multimidiáticos, infraestrutura de rede e Internet, entre outros.  

2) Formação Continuada: realizado continuamente nas semanas de 

planejamento e em momentos específicos de acordo com o calendário, 

na modalidade presencial e on-line.  

 

Na organização didático-pedagógica das disciplinas, na modalidade on-line, 

os recursos tecnológicos podem ser utilizados de diferentes maneiras considerando-

se a concepção do Projeto Pedagógico de cada um dos cursos e o estabelecido no 

plano de ensino de cada uma das disciplinas. 

 

6.8.1. Recursos Audiovisuais 

Relação de Recursos Audiovisuais - campus Martim de Sá 

 

BLOCO I 

Recursos Qtde. 

Projetores 6 

Estabilizadores 2 

Monitor de Computador 21 

Mouse 21 

Teclado 21 

BLOCO II 

Térreo Qtde. 

Projetores 5 

1º Andar Qtde. 

Projetores 10 

2º Andar Qtde. 

Projetores 9 

BLOCO II 

Recursos Qtde. 

Computadores 2 

Projetores 7 

Caixas de Som 4 
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BLOCO III 

Térreo Qtde. 

Projetores 2 

1º Andar Qtde. 

Projetores 10 

2º Andar Qtde. 

Projetores 10 

BLOCO III 

Recursos Qtde. 

Computador 1 

Caixa de Som 1 

Microfone 1 

Teclado 1 

Mouse 1 

 

6.8.2. Office 365 

Office 365 é uma suíte de aplicativos da Microsoft que conta, E-mail no caso 

Exchange On-line, ferramentas de para escritórios (Word), planilhas eletrônica 

(Excel), ferramentas para comunicação entre equipes (Teams), para manter uma 

maior disponibilidade dos serviços o Office 365 conta todas as aplicações em versão 

On-line e Off-line instalado diretamente nas máquinas. Além de contar com um local 

remoto para hospedagem de arquivos (OneDrive). 

 

6.8.3. Ambiente Virtual de Aprendizagem 

As disciplinas on-line e as atividades de tutoria nos cursos de graduação do 

Módulo são desenvolvidas por meio de métodos e práticas de ensino e 

aprendizagem baseados nas Tecnologias de Informação e Comunicação.  

 

6.8.3.1. Blackboard 

A Instituição tem à disposição o AVA Blackboard, que dispõe de inúmeras 

ferramentas para a cooperação, interação e acesso aos objetos de aprendizagem. 

Este ambiente permite a inserção de diversos tipos de mídias, como, por exemplo, 

arquivos PDF, apresentações, vídeos, áudio, e-books, dentre outros. As ferramentas 
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de cooperação e de colaboração aplicadas no processo de ensino e aprendizagem 

são:  

 Fórum de discussão: permite a colaboração entre professores, tutores e 

estudantes, inclusive como modo de avaliação. 

 Wiki: permite a edição de textos de maneira colaborativa e avaliativa, 

integrada também à ferramenta de grupos, inclusive como modo de 

avaliação.  

 Blog: permite aos estudantes, tutores, professores e grupos a publicação 

de textos com diversos tipos de mídias, podendo ser utilizada como 

modo de avaliação.  

 Portfólio: permite aos estudantes criar um portfólio de seus trabalhos, 

textos e mídias, bem como o acesso externo ao ambiente, também pode 

ser utilizado como modo de avaliação.  

 Diário: permite aos alunos publicar textos e diversos tipos de mídias, 

dado um cronograma ou datas pré-definidas pelo professor ou pelo tutor, 

pode ser utilizado como modo de avaliação.  

 Grupos: permite a divisão dos alunos em grupos, seja pelo número de 

alunos ou a alocação manual dos alunos nos grupos; o interessante da 

ferramenta de grupos é o fato de se poder criar os tipos de avaliação por 

grupos.  

 E-mail: permite o envio de e-mails do ambiente para os estudantes.  

 Mensagens: é uma ferramenta que funciona como uma caixa de 

mensagens interna ao ambiente; é utilizada como principal ferramenta 

de comunicação entre tutores, professores e alunos.  

 Avisos: permite o envio de avisos aos alunos, com os diversos tipos de 

mídia, links para os conteúdos da disciplina; vale destacar que essa 

ferramenta permite o envio do aviso para os e-mails dos alunos.  

 Collaborate: é uma ferramenta de webconferência integrada a cada sala 

de aula virtual e permite o acesso de até 500 usuários simultâneos, além 

da criação de subsalas para encontros virtuais em grupos.  
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 Blackboard Student: é disponibilizado gratuitamente aos estudantes o 

aplicativo móvel do ambiente virtual. Os alunos conseguem ter acesso 

aos conteúdos das disciplinas, interagirem através dos fóruns, acessar 

os avisos, mensagens, web-conferência e acessar atividades de 

autocorreção ou de entregas de conteúdos. Vale destacar que sempre 

que um novo conteúdo, aviso ou mensagem é disponibilizado no 

ambiente o estudante recebe a notificação no dispositivo móvel. O 

aplicativo está disponível para as plataformas Android e Apple IOS.  

 Blackboard Intructor: é disponibilizado gratuitamente ao professor e ao 

tutor o aplicativo móvel do ambiente virtual, que possibilita ao docente e 

ao tutor a correção de atividades, envio de materiais, avisos, mensagens 

e interação nos fóruns da disciplina. O aplicativo está disponível para as 

plataformas Android e Apple IOS.  

São disponibilizados, ainda, o e-book, que permite zoom de até 75 vezes, 

atendendo aos estudantes com baixa visão. Os materiais teóricos possuem a 

descrição das imagens, que permite a audiodescrição ao se utilizar softwares 

ledores de tela, sendo disponibilizado aos estudantes.  

Em relação ao processo de avaliação do AVA, o mesmo ocorre no momento 

da Avaliação Institucional, em que os estudantes têm a oportunidade de analisar as 

funcionalidades, os recursos tecnológicos e a interface da plataforma.  

O AVA Blackboard estabelece, ainda, uma interface com o Sistema 

Acadêmico do MÓDULO, em que o aluno tem a oportunidade de acessar 

informações referentes aos planos de ensino, à biblioteca virtual entre outras 

funcionalidades que possibilitam uma integração total de suas necessidades ao 

longo do seu processo de ensino e aprendizagem. 
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7. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

A mensalidade do aluno é a fonte de renda do Centro Universitário Módulo. O 

Módulo realiza pesquisas com fomentos da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) e da CAPES (MEC). É propósito da Instituição 

buscar fontes de fomentos em outras Agências.  

Cada setor/órgão da Instituição é um centro de custo que elabora a sua 

proposta de orçamento em consonância com o seu plano de ação anual, para 

aprovação superior, sendo responsável pela sua administração e prestação de 

contas. O Centro Universitário Módulo, por intermédio de seu órgão competente, 

administra as despesas com equipamentos, instalações e reformas de seu campus. 

 

7.1. Estratégia de gestão econômico-financeira (objetivos, metas e 

ações) 

As instituições de ensino superior particulares têm como principal fonte 

financiadora, senão única, as mensalidades dos alunos. Portanto, o planejamento e 

o gerenciamento administrativo, contábil e financeiro também têm o escopo de 

maximizar os recursos orçamentários disponíveis para o atendimento de uma gama 

de necessidades, tanto de custeio, como de investimentos nas áreas de ensino, 

pesquisa, extensão e prestação de serviços.  

No âmbito desse contexto, a Cruzeiro do Sul Educacional S/A busca trabalhar 

com o conceito de que o orçamento é mais do que uma simples previsão de receitas 

e estimativa de despesas. O orçamento moderno transformou-se em um mecanismo 

de administração composto por inúmeras funções, que têm como objetivo 

fundamental orientar e subsidiar a administração na tomada de decisão.Tendo em 

vista estes princípios básicos, a Cruzeiro do Sul Educacional definiu suas estratégias 

para a gestão econômico-financeira, quais sejam:  

 Disponibilização de recursos orçamentários para as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 Racionalização e acompanhamento dos gastos com custeio, evitando-se 

o desperdício de recursos. 
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 Estímulo à elaboração de projetos que possibilitem a captação de 

recursos em agências de fomento a atividades de pesquisa e extensão. 

 Desenvolvimento de parcerias, visando à captação de recursos e 

redução dos custos. 

 

A partir do exposto é que o Centro Universitário Módulo apresenta uma 

previsão orçamentária, visando ao seu desenvolvimento. 

 

Previsão Orçamentária e cronograma de execução 

Para dar sustentabilidade financeira ao projeto de expansão do Centro 

Universitário Módulo, o planejamento e o gerenciamento orçamentário devem 

garantir o crescimento da receita, por meio da captação de novos alunos de 

graduação e de pós-graduação, bem como da manutenção da mensalidade média 

dos cursos e geração de superávit para subsidiar investimentos. O quadro a seguir 

traz a previsão orçamentária de receita líquida, investimentos e custeio e 

manutenção para o período de 2018-2022. 

Ano Receita Líquida Custeio e Manutenção Investimentos 

2018 R$21.862.259 R$18.145.675 R$1.093.112 

2019 R$22.955.372 R$18.974.911 R$1.147.768 

2020 R$ 24.103.141 R$19.840.067 R$1.205.157 

2021 R$25.308.298 R$20.742.545 R$1.265.415 

2022 R$26.573.713 R$21.683.792 R$1.328.685 

 

A projeção para o quinquênio 2018-2022, apresentada no quadro anterior, 

depende do comportamento do cenário macroeconômico brasileiro. 
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7.2. Planos de ampliação e fortalecimento de fontes captadoras de 

recursos 

A fim de orientar e subsidiar a equipe gestora na tomada de decisões, o 

Módulo conta com uma política de orçamento que não se restringe apenas à 

previsão de receitas e estimativa de despesas. O orçamento moderno transformou-

se em um mecanismo de administração composto por inúmeras funções que tem 

como objetivo fundamental orientar e subsidiar a administração na tomada de 

decisão.  

Para dar sustentabilidade financeira ao projeto de expansão do Centro 

Universitário Módulo, o planejamento e o gerenciamento orçamentário devem 

garantir o crescimento da receita, por meio da captação de novos alunos de 

graduação e de pós-graduação, bem como da manutenção da mensalidade média 

dos cursos e geração de superávit para subsidiar investimentos.  

 

7.3. Participação, Monitoramento e Acompanhamento de Recursos  

Nas reuniões de planejamento orçamentário são consideradas as análises do 

relatório de avaliação interna, bem como a participação e o acompanhamento das 

instâncias gestoras e acadêmicas que são as responsáveis pela tomada de decisões 

internas.  

 

7.4. Cronograma e metodologia de implementação dos objetivos, 

metas e ações 

A projeção prevista para o crescimento sustentável do MÓDULO se baseia 

nos estudos de planejamento estratégico que subsidiaram a elaboração do PDI. Sua 

concretização está em consonância com o cenário macroeconômico brasileiro e, em 

decorrência da globalização, dos setores de prestação de serviço em âmbito 

mundial.  
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8. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

INSTITUIÇÃO 

8.1. Implantação de Cursos 

8.1.1. Graduação  

QUADRO 20 – Implantação de Novos Cursos de Graduação  
Quantidade 
de Cursos 

Cursos 
Grau 

Acadêmico 
Turno 

Vagas 
 

Ano  
de Implantação 

01 Biomedicina Bacharelado Diurno Noturno 200 2019 

02 
Psicologia Bacharelado Diurno Noturno 200 

2020 
Fotografia Tecnólogo - Noturno 100 

01 
Estética e 
Cosmética 

Tecnólogo - Noturno 
100 

2021 

01 Nutrição Bacharelado Diurno Noturno 200 2022 

 

8.1.2. Pós-graduação lato sensu 

QUADRO 21 – Implantação de Novos Curso de Pós-graduação lato sensu 
CURSOS/ 

ÁREAS 

2018 2019 2020 2021 2022 

Qtde. Vagas Qtde. Vagas Qtde. Vagas Qtde. Vagas Qtde. Vagas 

Cursos novos 
na área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas 

1 60 2 60 2 90 3 90 3 120 

Cursos novos 
na área de 
Ciências 

Exatas e da 
Terra 

1 30 2 60 2 60 3 60 3 70 

Cursos novos 
na área de 
Ciências da 

Saúde 

0 0 1 30 2 30 3 60 3 60 

Cursos novos 
na área de 
Ciências 

Biológicas 

0 0 1 30 1 30 2 60 3 80 

Cursos novos 
na área de 
Ciências 
Humanas 

2 50 5 150 5 150 5 150 5 150 
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QUADRO 22 – Implantação de Novos Curso de Extensão 

CURSOS/ 

ÁREAS 

2018 2019 2020 2021 2022 

Qtde. Vagas Qtde. Vagas Qtde. Vagas Qtde. Vagas Qtde. Vagas 

Cursos novos 
na área de 
Ciências 
Sociais 

Aplicadas 

1 60 2 60 2 90 3 90 3 120 

Cursos novos 
na área de 
Ciências 

Exatas e da 
Terra 

1 30 2 60 2 60 3 60 3 70 

Cursos novos 
na área de 
Ciências da 

Saúde 

1 60 1 60 2 60 3 60 3 60 

Cursos novos 
na área de 
Ciências 

Biológicas 

0 0 1 60 3 60 4 60 4 80 

Cursos novos 
na área de 
Ciências 
Humanas 

2 50 4 150 4 150 4 150 4 150 
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