
 

1 

 

 

 



 

2 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
Centro Universitário Módulo 

PDI – Módulo 
2007.2-2012.1 

 
 
 
 
 
 
 
Revisto em maio/2011 e aprovado pela Resolução CONSU nº 04/2011, 

de 31.05.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caraguatatuba/SP 
2011 

 
 



 

3 

 

 

MANTENEDORA 
 
PRESIDENTE 
Prof. Hermes Ferreira Figueiredo 
 
VICE-PRESIDENTE 
Prof. Gilberto Padovese 
 
DIRETORES 
Prof. Dr. Renato Padovese 
Prof. Dr. Fábio ferreira Figueiredo 
Sr. Antônio Cavalcanti Júnior 
 
 
 
 
REITORIA 
 
REITORA: 
Profª Drª Sueli Cristina Marquesi 
 
PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO 
Profª Drª Iara Sanches Rosa 
 
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 
Prof. Dr. José Carlos Victorino de Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMÁRIO 
 



 

4 

 

 

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................. 6 

1. CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO ................................................................. 8 

1.1. Breve Histórico ..................................................................................................... 8 
1.2. Inserção Regional............................................................................................... 10 
1.3. Missão ................................................................................................................ 12 

1.4. Visão .................................................................................................................. 12 
1.5. Finalidades ......................................................................................................... 12 
1.6. Áreas de Atuação Acadêmica ............................................................................ 13 

1.6.1. Ensino ................................................................................................................ 14 
1.6.2. Pesquisa ............................................................................................................ 15 
1.6.3. Extensão ............................................................................................................ 17 
1.6.4. Integração Ensino, Pesquisa e Extensão ........................................................... 17 

1.7. Objetivos e Metas ............................................................................................... 18 
1.7.1. Objetivos Institucionais ....................................................................................... 18 
1.7.2. Metas institucionais ............................................................................................ 19 

1.8. Políticas Institucionais ........................................................................................ 20 
1.8.1. Políticas de Ensino ............................................................................................. 20 
1.8.2. Políticas de Pesquisa ......................................................................................... 21 
1.8.3. Políticas de Extensão ......................................................................................... 22 

1.9. Responsabilidade Social .................................................................................... 22 

2. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL .. 23 

2.1. Ensino ................................................................................................................ 23 
2.1.1. Cursos Novos de Graduação:............................................................................. 23 
2.1.2. Cursos Novos de Pós-Graduação ...................................................................... 24 
2.1.3. Indicadores e Metas ........................................................................................... 24 

2.2. Pós-graduação Lato Sensu ................................................................................ 25 
2.3. Pesquisa e Prática Investigativa ......................................................................... 25 
2.4. Extensão ............................................................................................................ 26 

3. GESTÃO INSTITUCIONAL ................................................................................ 27 

3.1. Estrutura Organizacional .................................................................................... 27 
3.1.1. Órgãos Colegiados Superiores ........................................................................... 27 
3.1.2. Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas ...................................................... 28 
3.1.3. Autonomia da IES em relação à Mantenedora ................................................... 28 
3.1.4. Relações com a Comunidade e Parcerias .......................................................... 28 

3.2. Organização e Gestão de Pessoal ..................................................................... 29 
3.2.1. Corpo Docente ................................................................................................... 29 
3.2.2. Corpo Técnico-Administrativo ............................................................................. 30 

3.3. Políticas de Atendimento aos Discentes ............................................................. 32 
3.3.1. Formas de Acesso e Programas ........................................................................ 32 
3.3.2. Estímulo à Permanência..................................................................................... 32 
3.3.3. Organização Estudantil ...................................................................................... 34 
3.3.4. Acompanhamento dos Egressos ........................................................................ 34 

3.4. Estratégias de Comunicação .............................................................................. 35 

4. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA .......................................................................... 35 

4.1. Organização Didático-Pedagógica ..................................................................... 35 
4.1.1. Perfil do Egresso ................................................................................................ 36 
4.1.2. Seleção de Conteúdos ....................................................................................... 37 
4.1.3. Princípios Metodológicos .................................................................................... 38 
4.1.4. Processo de Avaliação do Desempenho Discente.............................................. 39 
4.1.5. Práticas Pedagógicas Inovadoras ...................................................................... 40 



 

5 

 

 

4.1.6. Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades 
Complementares ................................................................................................ 41 

4.2. Desenvolvimento de Cursos e Programas .......................................................... 47 
4.2.1. Ensino ................................................................................................................ 47 
4.2.2. Pesquisa ............................................................................................................ 47 
4.2.3. Extensão ............................................................................................................ 48 
4.2.4. Educação a Distância ......................................................................................... 49 

5. INFRAESTRUTURA .......................................................................................... 51 

5.1. Infraestrutura Física ............................................................................................ 51 
5.1.1. Campus Centro .................................................................................................. 51 
5.1.2. Campus Martin de Sá ......................................................................................... 52 

5.2. Infraestrutura Acadêmica .................................................................................... 53 
5.2.1. Infraestrutura Tecnológica .................................................................................. 53 
5.2.2. Recursos Audiovisuais e Multimídia ................................................................... 62 

5.3. Cronograma de Expansão da Infraestrutura ....................................................... 63 
5.3.1. Biblioteca ............................................................................................................ 63 

6. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS .......................................... 68 

6.1. Estratégia da gestão econômico-financeira ........................................................ 68 
6.2. Previsão Orçamentária e cronograma de execução ........................................... 69 

7. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL ................................................................................................................. 70 

7.1. Projeto de Avaliação e Acompanhamento .......................................................... 70 
7.2. Missão da Avaliação Institucional ....................................................................... 70 
7.3. Objetivos Gerais da Avaliação Institucional: ....................................................... 71 
7.4. Objetivos Específicos da Avaliação Institucional: ............................................... 71 
7.5. Comissão Própria de Avaliação – CPA ............................................................... 72 
7.6. Fundamentação Teórico-metodológica do processo .......................................... 72 
7.7. Metas e Ações da Avaliação Institucional – 2010/2012 ...................................... 73 

7.7.1. Quadro de Metas e Ações da Avaliação Institucional ......................................... 74 
7.8. Considerações ................................................................................................... 76 

 

 

 

 
 



 

6 

 

 

APRESENTAÇÃO 
 

A realização do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) constitui-se momento 

ímpar da trajetória de uma Instituição. É uma oportunidade para refletir sobre as 

propostas, objetivos e metas preexistentes; mensurar e consolidar os resultados 

alcançados no interregno, a partir da coleta, sistematização e comparação de dados 

e informações relevantes, convergindo para a reavaliação das políticas e estratégias 

e para a requalificação ou redimensionamento dos compromissos firmados, a fim de 

estabelecer nova pauta de realizações e desafios, com a mobilização de seu capital 

humano e recursos. 

Apoiando-se na missão e nos objetivos institucionais, estabelecem-se novos 

objetivos, metas e ações em prol do ensino de qualidade, considerando-se a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão, as políticas de gestão e de avaliação, 

bem como as interações com a comunidade, expressas no compromisso social de 

desenvolver cursos, atividades, programas e projetos que concorram para a 

construção e a difusão do saber técnico-científico e para a socialização das 

inovações tecnológicas, numa relação de reciprocidade com a sociedade e as 

instituições em geral. 

O PDI do Centro Universitário Módulo – 2007-2012 (2010.2-2012.1), traça o 

percurso do quinquênio, tendo sido reformulado em maio/ 2011, compreendendo, 

assim, duas Fases: Fase I - período 2007-2010/1; Fase II - período 2010/2-2012/1. 

Esta organização tornou-se necessária em função de novos rumos, que se 

estabeleceram em razão da incorporação desta Instituição pelo Grupo Educacional 

Cruzeiro do Sul e de mudanças introduzidas em sua gestão, no segundo semestre 

de 2010, visando ao aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e à implantação e 

implementação de inovações tecnológicas e de gestão. 

Na construção deste PDI, contou-se com a participação de representantes dos 

diversos segmentos da Instituição: gestores institucionais, coordenadores de cursos, 

professores, funcionários e alunos, que, direta ou indiretamente, trouxeram 

importantes contribuições para a produção do texto final deste documento. 
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A referida construção coletiva também se verificou na elaboração de uma série de 

outros documentos que compõem o marco regulatório do Módulo: Projeto de 

Avaliação Institucional; Projetos Pedagógicos dos Cursos; Regulamentos de 

Estágios, de Atividades Complementares e de Trabalho de Curso; Plano de Carreira 

Docente e outros planos e programas institucionais. 

O Centro Universitário Módulo, no intuito de planejar estrategicamente o seu futuro, 

atualiza, por meio deste PDI, suas diretrizes e políticas para o período de 2010/2-

2012/1. Ao fazê-lo, tem a firme convicção de que não cumpre apenas uma exigência 

legal, pois faz parte da cultura institucional a análise e reflexão de seu fazer na 

busca de suas fragilidades e potencialidades, com vistas a seu aprimoramento 

contínuo. 

 

 

Caraguatatuba, maio de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Hermes Ferreira Figueiredo                 Profª Drª Sueli Cristina Marquesi            

Presidente da Mantenedora                                         Reitora 
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1. CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO 

O Centro Universitário Módulo, credenciado pela Portaria MEC nº 4.373, de 15 de 

dezembro de 2005, é mantido pela Sociedade Empresária de Ensino Superior do 

Litoral Norte Ltda, que, desde o final de 2007, integra o Grupo Educacional Cruzeiro 

do Sul. 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 Centro: Av. Frei Pacífico Wagner, 653, Centro, 
Caraguatatuba, CEP 11660-903; 

• Campus Martin de Sá: Av. Marechal Castelo Branco, s/nº, Jardim 
Casa Branca, Caraguatatuba, CEP 11662-700. 

Nestes campi, 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 o 

Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado em 2008, o Centro Universitário Módulo 

obteve 3,0, o que é indicativo de que a Instituição está dentro do conceito satisfatório 

estabelecido pela legislação. 

 

1.1. Breve Histórico  

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, ofereceu-se o primeiro curso, 

Pedagogia, com as seguintes habilitações: Magistério das Matérias Pedagógicas do 

Ensino Normal; Administração Escolar para o exercício em escolas do Ensino 

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

Fundamental e Médio; e Orientação Educacional. Funcionava apenas no período 

noturno, utilizando as mesmas instalações, onde, há doze anos, já funcionava o 

Colégio. 
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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. 

Em 1995, foi autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências Contábeis e 

Administrativas do Litoral Norte, com os Cursos de Administração de Empresas e 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, resultou a 

nova denominação Faculdades Integradas Módulo. 

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

Turismo, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado em Recreação e Lazer), e 

Arquitetura e Urbanismo.  

Três fatos marcaram o ano de 2000: o início do Curso de Direito (Bacharelado); a 

transferência da administração para a segunda geração de mantenedores e a 

aquisição de uma nova área de 182 mil metros quadrados.  

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

funcionamento em 2001. 

Em 2002, foi credenciado o Instituto Superior de Educação das Faculdades 

Integradas Módulo e autorizados o Curso Normal Superior (Licenciatura para a 

Educação Infantil e para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental); o Curso de 

Sistemas de Informação (Bacharelado); o Curso de Ciências Biológicas 

(Licenciatura); e o Curso de Computação (Licenciatura). 

Nesta trajetória, que teve início com apenas nove salas de aula, foi necessário 

crescer. À medida que novos cursos foram implantados, novos prédios foram 

construídos. Hoje são quatro unidades, que funcionam nos períodos diurno e 

noturno, em modernas e amplas instalações. Em 2003, o primeiro prédio da nova 

área, com dezenove salas de aula, entrou em funcionamento, ampliando as 

condições de oferta dos cursos. 
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Para seu credenciamento como Centro Universitário, que se deu em dezembro de 

2005, após criterioso processo de avaliação pelo MEC, teve lugar a reformulação de 

seu Projeto Político Pedagógico, incluindo todos os projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação. 

Em 2008, com a incorporação do Módulo pelo Grupo Educacional Cruzeiro Sul, os 

novos mantenedores buscaram a valorização e continuidade das melhores práticas 

acadêmicas, administrativas e pedagógicas do Centro, estabelecendo um marco 

referencial no estabelecimento e 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. 

Essas ações justificaram, pois, a revisão e o incremento nas políticas, objetivos e 

metas do PDI. 

1.2. Inserção Regional 

O Centro Universitário Módulo é hoje uma Instituição sólida e de grande 

credibilidade junto à comunidade, sendo a única Instituição de Ensino Superior da 

cidade e primeira da região. 

Recebe alunos não apenas das quatro cidades do Litoral Norte do Estado de São Paulo 

(Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba), mas também das cidades do Vale 

do Paraíba, interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. 
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No período de 2007 a 2010, Caraguatatuba teve um crescimento demográfico da 

ordem de 13,61%, o que representa um aumento de 12.084 habitantes (de 88.815, 

em 2007, para 100.899, em 2010). Este aumento da população decorre, 

fundamentalmente, do afluxo de migrantes, atraídos pela oportunidade de emprego, 

gerada por investimentos da Petrobrás e de outras empresas na região. Segundo 

dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), datados de 

2011, no período de 2001 a junho de 2010, essas empresas investiram 41,93 

milhões apenas no município de Caraguatatuba.  

Gerando cerca de cento e sessenta empregos diretos, a IES contribui com o 

desenvolvimento da região 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), o Módulo 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. 

O Módulo realiza anualmente, por meio de parcerias com organizações públicas e 

privadas, uma série de eventos de extensão gratuitos ou a preços reduzidos, abertos 

à comunidade externa, visando a atingir um público maior do que o habitualmente 

atendido por seus serviços educacionais. 
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Tais iniciativas têm grande receptividade, contando com a participação e o 

reconhecimento dos diferentes setores da sociedade, uma vez que tais eventos são 

planejados levando-se em conta as expectativas da população, auferidas por meio 

de pesquisas de interesse, o que possibilita a adequação das temáticas abordadas 

em cada evento às necessidades mais frequentes da população.  

Cabe ressaltar, ainda, o bom desempenho dos egressos em concursos públicos e 

nos diversos postos de trabalho, indicando que grande parte do seu sucesso é 

conseqüência da formação obtida nesta Instituição. 

1.3. 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.” 

1.4. Visão 

Da mesma forma, sua 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.” 

1.5. Finalidades 

As finalidades expressam o conjunto de valores presentes na Instituição, espelham 

sua filosofia e devem reger as diretrizes e metas institucionais. 

• Ministrar, tanto na modalidade presencial quanto on-line, ensino de qualidade 

no âmbito da graduação e da pós-graduação, nos seus diversos cursos e 

programas (bacharelados, licenciaturas, formação específica, cursos superiores 
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de tecnologia, cursos de extensão e de pós-graduação) e desenvolver atividades 

de extensão e de pesquisa, orientando-se pela legislação educacional vigente. 

• Desenvolver programas de formação continuada. 

• Desenvolver atividades de extensão, promovendo a integração da Instituição 

com a Comunidade, por meio de cursos, serviços e estágios. 

• Inovar nos procedimentos de ensino e de aprendizagem com vistas à ampliação 

dos conhecimentos nas várias áreas do saber. 

• Preparar os alunos de forma a promover o conhecimento das novas tecnologias 

e o acesso a elas, visando à formação de profissionais em condições de 

adaptação às mudanças no mundo do trabalho e de concretização de seu projeto 

de vida. 

• Incentivar a produção científica e intelectual do seu corpo docente, bem como 

sua divulgação. 

Visando a sua plena consecução, estas finalidades fundamentam-se em alguns 

princípios, a saber: 

• Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

• Organização curricular flexível. 

• 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. 

 

1.6. Áreas de Atuação Acadêmica 

O Módulo, para concretizar suas finalidades e 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. 
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1.6.1. Ensino 

Ciente do importante papel da educação para o profissional contemporâneo, o 

Módulo empreende significativos esforços para o desenvolvimento da graduação e 

pós-graduação Lato Sensu. Os cursos, ministrados por professores de reconhecida 

atuação acadêmico-profissional, são voltados para o aprofundamento na formação 

ética e cidadã do aluno, para a preparação profissional que permita ao egresso 

destacar-se no competitivo mundo do trabalho, bem como para a conscientização da 

importância da formação continuada.  

 

1.6.1.1. Graduação 

O Módulo, no momento da reformulação do PDI, contava com os seguintes cursos 

de graduação em funcionamento: 

Curso Tipo Período Vagas 
Duração 

 em 
 Semestre 

Administração Bacharelado 
Diurno 50 8  

Noturno 100 8  
Arquitetura e Urbanismo Bacharelado Noturno 60 10  
Ciências Biológicas Licenciatura Noturno 70 6  
Ciências Contábeis Bacharelado Noturno 60 8  

Direito Bacharelado 
Diurno 60 10  

Noturno 120 10  
Educação Física Licenciatura Noturno 60 6  
Educação Física Bacharelado Noturno 60 8  

Enfermagem Bacharelado 
Diurno 80 10  

Noturno 80 10  
Engenharia de Produção Bacharelado Noturno 80 10  
História Licenciatura Noturno 60 6  
Jornalismo Bacharelado Noturno 80 8  
Pedagogia Licenciatura Noturno 180 6  
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Curso Tipo Período Vagas 
Duração 

 em 
 Semestre 

Publicidade e Propaganda Bacharelado Noturno 80 8  
Sistemas de Informação Bacharelado Noturno 90 8  
Análise e Des. de Sistemas Tecnológico Noturno 60 4  
Gestão Ambiental Tecnológico Diurno 30 4  
Gestão Comercial Tecnológico Noturno 60 4  
Gestão de RH Tecnológico Noturno 80 5  
Petróleo e Gás Tecnológico Noturno 80 6  

 

1.6.1.2. Pós-Graduação Lato Sensu 

A integração com as áreas de formação da graduação, como possibilidade de 

formação continuada, constitui orientação prioritária na oferta dos cursos. No 

momento da reformulação do PDI, ofereciam-se os seguintes cursos de pós-

graduação lato sensu (*): 

Curso 
Tipo Vagas 

Duração 
Em 

Horas 
Gestão de Projetos e Obras em Edificações Especialização 30 360 
Pedagogia Empresarial Especialização 30 360 
Gestão Estratégica de Pessoas Especialização 30 360 
Psicopedagogia Especialização 30 360 
Controladoria e Negócios Especialização 30 360 
MBIs Desenvolvimento de Sistemas Web Especialização 30 360 

(*) Outros cursos, em parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul, são oferecidos. 

1.6.2. Pesquisa  

A política de pesquisa do Módulo tem por finalidade:  

•  A criação e a consolidação de linhas de pesquisa. 

• O fortalecimento da pesquisa científica no âmbito da Instituição, por 

meio do incentivo e apoio à criação de linhas e de grupos de pesquisa. 

• O estímulo à ampliação de atividades de iniciação científica junto aos 

alunos de graduação. 

•  O incentivo à apresentação de trabalhos científicos em eventos 

nacionais e internacionais de relevância. 
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•  A divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas, com 

incentivo à publicação em revistas científicas indexadas, 

preferencialmente, de alto impacto. 

• A constante busca da integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, 

incorporando critérios de qualidade e relevância científica e social. 

Quanto às 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.  

1 Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e suas aplicações: inovação, 

gestão 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 soluções devem ser desenvolvidas a partir de teorias e métodos provenientes 

de áreas tão diversas quanto a Sociologia, a Economia, a Administração, a 

Engenharia, a Comunicação, a Psicologia, o Direito e a Ciência da Informação, 

considerando ferramentas que contemplem a inovação, a gestão e a educação, na 

solução de problemas sociais e empresariais. 

2 Educação, Cultura e Sociedade 

Estudo interdisciplinar sobre questões que envolvem temáticas de Educação, 

Cultura e Sociedade. Dentro deste espectro, questões como poder local, democracia 

e desenvolvimento regional serão consideradas. Além disso, consumo e 

sustentabilidade, com ênfase na formulação de políticas públicas, por seu valor 

social, devem ser investigadas. Acrescem-se, ainda, as práticas culturais, 

sociabilidades, produção de sentidos, processos de comunicação e midiatizados: o 

papel da mídia no atual contexto histórico. Propostas de políticas públicas, frente a 

problemas decorrentes identificados em Educação, Cultura e Sociedade, integram o 

espectro dos objetos de pesquisa. 

3 Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Estudo interdisciplinar sobre a questão sócio-ambiental e desenvolvimento 

sustentável. Em sentido amplo, serão considerados os desafios globais da 
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humanidade, no que diz respeito ao desenvolvimento sócio-econômico, frente a 

necessidade da preservação ambiental. 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 

confronto do desenvolvimento sustentável e preservação ambiental será objeto de 

estudo. Serão, ainda, incluídas questões relacionadas ao meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável no contexto da globalização e, principalmente, no 

contexto local, valorizando as características geográficas onde a Instituição está 

inserida. 

 

1.6.3. 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 como 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 naturezas diversas. 

1.6.4. Integração Ensino, Pesquisa e Extensão 

Na busca constante da consolidação da indissociabilidade do trinômio ensino, 

pesquisa e extensão, o Módulo propõe: 

• Estimular alunos de graduação a atuar nos projetos de pesquisa, 

por meio da concessão de bolsas de iniciação científica. 

• Incentivar a pesquisa interdisciplinar, envolvendo esforços 

conjuntos entre diferentes áreas do conhecimento no âmbito da 

Instituição. 
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• Intensificar o desenvolvimento de ambientes que propiciem a 

convivência e potencializem as ações de ensino e pesquisa 

interdisciplinares, tais como a integração com outras IES do Grupo 

Educacional Cruzeiro do Sul. 

 

1.7. Objetivos e Metas 

A análise e a avaliação dos resultados referentes ao período de 2007-2010/1 foram 

realizadas por toda a comunidade por meio do processo de avaliação institucional, 

desenvolvido pela Comissão Permanente Avaliação (CPA). Os resultados obtidos 

permitiram propor novas políticas, objetivos e metas, em consonância com a 

maturidade institucional e o novo momento da Instituição. Com a implantação da 

nova gestão, em 2010/2, foi proposta à comunidade acadêmica a reorganização dos 

objetivos que visavam a nortear as atividades necessárias ao desenvolvimento 

institucional. Desta forma, os objetivos e metas, a partir de 2010/2, foram 

reavaliados e atualizados. 

 

1.7.1. Objetivos Institucionais 

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

ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. 

• 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. 
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• 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 

expansão e adoção de novas metodologias pedagógicas e novos 

processos.  

 

1.7.2. Metas institucionais  

As metas definidas para a consecução de tais objetivos são: 

• Obtenção de conceitos de qualidade oficiais definidos para os cursos. 

• Atualização dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação. 

• Revisão e atualização de processos nos âmbitos acadêmico e 

administrativo. 

• Análise e ampliação das funcionalidades dos sistemas de informação 

no âmbito acadêmico e administrativo. 

• Ampliação dos índices referentes aos critérios oficiais relacionados às 

jornadas de trabalho e titulação do quadro docente. 

• Implantação de novos cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão, de acordo com as demandas da sociedade. 

• Fortalecimento e ampliação das atividades voltadas para o 

desenvolvimento de linhas de pesquisas e de projetos de extensão 

institucionalizados. 

• Manutenção e adequação da infraestrutura necessária a novas 

demandas. 

• Ampliação gradual do uso de recursos tecnológicos na ação docente. 

• Reorganização do espaço físico a fim de comportar os órgãos gestores 

e as atividades acadêmicas, em função da expansão institucional. 
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• Implementação de práticas pedagógicas diversificadas que concorram 

para a melhoria da aprendizagem. 

• Implementação de trabalhos de iniciação científica. 

• Execução de programação de acolhimento aos novos alunos. 

• Aperfeiçoamento dos mecanismos de divulgação de ações acadêmico-

administrativas. 

• Implementação de programas de capacitação dos corpos docente e 

técnico-administrativo. 

 

1.8. Políticas Institucionais  

As políticas institucionais para o ensino, a pesquisa e a extensão são explicitadas no 

PPI. 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. 

 

1.8.1. Políticas de Ensino 

As políticas de ensino de graduação do Módulo definem suas diretrizes político-

pedagógicas e revelam o compromisso com a formação superior de seus alunos. 

Levam-se em conta alguns princípios fundamentais:  

• Comprometimento com a qualidade acadêmica e com a 

sustentabilidade. 

• Disponibilização de infraestrutura moderna e atualizada. 

• Ensino orientado por professores qualificados e titulados. 

• Formação e preparação para a cidadania e para o mundo do trabalho. 

• Desenvolvimento da prática investigativa e da iniciação científica pelos 

estudantes. 

• Formação para a educação continuada. 

• Responsabilidade social. 
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• Seriedade e transparência. 

• Eficiência no atendimento ao estudante. 

• Comprometimento e sintonia com a legislação da educação superior. 

 

1.8.2. Políticas de Pesquisa 

As políticas de pesquisa são responsáveis pela conduta institucional na investigação 

científica. No Módulo, destacam-se duas diretrizes:  

• Apoio às atividades de pesquisa, integradas com o ensino e as atividades 

de intervenção social. 

• Geração de conhecimento e inovação relacionados com as linhas de 

pesquisa institucionalizadas. 

A pesquisa no curso de graduação surge da necessidade de aprimoramento 

do próprio ensino e do conhecimento da realidade acadêmica e/ ou social, de forma 

a estabelecer um elo de ligação entre as necessidades sociais e o conhecimento 

acadêmico. 

Na graduação, a pesquisa se manifesta nos trabalhos propostos pelo 

professor em sala de aula, no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)/ Trabalho de 

Curso (TC), nos projetos integrados, nas práticas pedagógicas, nas Atividades 

Complementares (ACs), no Estágio Curricular (EC), 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, 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 o oferecimento de bolsas de estudo e 

estímulo às iniciativas. 
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• Implementar grupos de pesquisa que atendam as diversas áreas do 

conhecimento institucionais e observem as 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. 

 

1.8.3. Políticas de Extensão 

A extensão universitária é processo educativo, cultural e científico, que se articula 

com o ensino e a pesquisa, de forma indissociável, e viabiliza a relação 

transformadora entre a Universidade e a sociedade, mediante as seguintes ações:  

• Realização, periódica, de eventos de caráter interdisciplinar e/ ou 

transversal com temas de relevância e atualidade, compatíveis com as 

áreas de formação. 

• Manutenção e consolidação do programa de atividades extensionistas, 

com envolvimento do alunado das diversas áreas de formação. 

• Implantação do ensino semipresencial em cursos de extensão. 

1.9. Responsabilidade Social 

A atuação do Módulo no Litoral Norte de São Paulo pressupõe a 

responsabilidade social com o desenvolvimento global da região, o que está 

caracterizado, de maneira geral, na sua Missão Institucional de “modificar vidas”.  

Esta missão realiza-se por meio de uma Visão que se compromete com o 

desenvolvimento sustentável da região, a valorização da cultura, do meio ambiente e 

da identidade regional, e considera as relações com a comunidade, tendo em vista a 

difusão das conquistas e benefícios resultantes das ações pedagógicas, das 

pesquisas científicas e tecnológicas geradas na Instituição. 
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Para contribuir com a inclusão social e o desenvolvimento econômico da 

região, fazem parte das ações do 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 estão na base da construção 

de alternativas sócio-políticos de transformação da sociedade, tendo a 

Instituição um papel central como formadora de líderes e desenvolvimento 

global da sociedade. 

• 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). 

• Ampliação dos estudos sobre a educação semipresencial, como recurso para 

atender as amplas e diversificadas necessidades de formação e qualificação 

profissional da comunidade. 

 

2. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

2.1. Ensino 

2.1.1. Cursos Novos de Graduação: 

No período correspondente 2010-2/2012-1, a IES fortalecerá os cursos de 

Graduação em andamento, iniciando estudos para a expansão da área no período 

correspondente ao próximo PDI, cujo início se dará em 2012.  
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2.1.2. Cursos Novos de Pós-Graduação 
 

Lato Sensu 

Gestão Hospitalar 35 vagas 
Direito Ambiental 35 vagas 

Fisiologia do Exercício e Treinamento Desportivo 35 vagas 
 

2.1.3. Indicadores e Metas 

 

 

 

 

INDICADORES 2010 2011 2012 
Expansão da Oferta de 
cursos de graduação 

01 0 07 

Financeiros 
Redução da 

inadimplência em 
5,4% 

Redução da 
inadimplência em 

3,5% 

Redução da 
inadimplência em 

3,5% 
Avaliação pelos Órgãos de 

Classe 
OAB – 20% de 

aprovação 
OAB – 30% de 

aprovação 
OAB – 40% de 

aprovação 

Avaliações Externa Conceito mínimo 03 Conceito mínimo 03 Conceito mínimo 03 

Autoavaliação 
Reformulação e 
planejamento 

− Ampliação do 
processo. 

− Intensificação da 
relação ENADE / IGC / 

AVAL / IES 
Relatório de Avaliação 
Institucional, até 31/03 

− Consolidação do 
processo. 

− Consolidação da 
relação ENADE / 
IGC/ AVAL / IES 

Relatório de 
Avaliação 

Institucional, até 
31/03. 

INDICADORES 2010 2011 2012 

Avaliação Institucional / 
Projetos e ações da CPA 

Reestruturação da 
CPA, da respectiva 
documentação e 
reformulação do 
processo de 
autoavaliação. 

− Execução do novo 
processo e 
complementação dos 
projetos: 
•  Ensino de Graduação 
(02 projetos); 
• Inserção da Pró-
reitoria de Pós-
Graduação e Extensão 
• Área administrativa: 
Clima Acadêmico/ 
Clima Organizacional. 

− Implementação do 
processo no Ensino 
de Graduação. 
− Inserção da área 
administrativa (01 
projeto). 
- Aplicação de 
projetos/ ações na 
Pró-reitoria de Pós-
Graduação e 
Extensão (02 
projetos). 
- Consolidação dos 
projetos da área 
administrativa 

Titulação Docente 
50,2% Mestres e 

Doutores 
57,9% Mestres e 

Doutores 
70% Mestres e 

Doutores 

Jornada Docente 
20% Jornada 

Integral 
21,7% Jornada Integral 22% Jornada Integral 

Evasão 15% 10% 10% 
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2.2. Pós-graduação Lato Sensu 

 O Módulo, por meio da análise mercadológica, busca prospectar demandas, 

visando a ampliar o portfólio dos cursos e o número de pós-graduandos, conforme 

explicitado a seguir: 

Nº Áreas de Cursos Lato Sensu 
Previsão Anual 

2010 2011 2012 
QTDE Vagas QTDE Vagas QTDE Vagas 

1 Ciências Sociais Aplicadas 1 30 3 90 4 140 
2 Ciências Exatas e da Terra 1 30 1 30 1 35 
3 Ciências da Saúde 1 30 0 0 2 70 
4 Ciências Biológicas 0 0 1 30 2 70 
5 Ciências Humanas 1 30 2 60 2 70 
 TOTAL 4 120 6 210 9 385 

 
 

2.3. Pesquisa e Prática Investigativa  

A expansão Programa de Iniciação Científica 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. O primeiro procedimento adotado 

neste sentido foi a institucionalização da pesquisa em suas múltiplas dimensões, o 

que contempla as diretrizes definidas na legislação educacional e alinha as ações 

realizadas por docentes e discentes da Instituição com as orientações dos órgãos de 

fomento à pesquisa, em particular o CNPq. 

Neste sentido, a aprovação, ao final de 2010, pelo Conselho Universitário, das três 

linhas de pesquisa - Tecnologia da Informação e suas Implicações: inovação, gestão 

e educação; Educação, Cultura e Sociedade; Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - permite à IES, a partir de 2011, incentivar a participação dos alunos 

em grupos orientados por professores-doutores, bem como a elaboração  de artigos 

científicos para publicação em periódicos  reconhecidos pela CAPES. 
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Cronograma de expansão dos projetos de Iniciação Científica 

Projetos de Pesquisa 
2010 2011 2012 

QTDE QTDE QTDE 

Meio Ambiente e Sustentabilidade 6 6 10 

Tecnologia da Informação 1 0 5 

Educação, Cultura e Sociedade 
 Grupos de Pesquisa – Políticas Públicas 

4 4 5 

- 10 10 

TOTAIS 11 20 30 

 

 

2.4. Extensão 

No 2º semestre de 2011, será implantado o Programa Módulo Solidário em Ação, 

que terá 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 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. 

O Módulo propõe-se, em 2012, a incrementar em 100% os programas de extensão 

no Litoral Norte Paulista e entorno, conforme se pode ver no quadro a seguir. 

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DOS CURSOS DE EXTENSÃO 

Área dos Cursos Extensão 
2010 2011 2012 

QTDE QTDE QTDE 

Ciências Sociais Aplicadas 9 9 15 

Ciências Exatas e da Terra 1 2 2 

Ciências Biológicas 0 2 3 

Ciências da Saúde 2 2 4 

Engenharias 1 1 3 

Ciências Humanas 2 2 5 

TOTAIS 15 16 32 
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3. GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

O Grupo Educacional Cruzeiro do Sul, para apoiar a sua busca pela 

excelência acadêmica, desenvolveu um modelo de gestão compartilhada entre a 

Mantenedora e cada Mantida, na esfera da Reitoria e de suas Pró-reitorias. 

Ressalta-se que tal modelo permite a participação da comunidade universitária em 

todas as discussões pertinentes à Administração Superior, por meio das reuniões de 

conselhos, das reuniões ampliadas da Reitoria e da CPA. 

3.1. Estrutura Organizacional 

 
A estrutura organizacional do Centro Universitário Módulo é integrada pelo Reitor, 

pelos Pró-Reitores, pelas Coordenações de Curso, pela Secretaria Geral, pela CPA 

e pelas 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 os Colegiados de 

Cursos. 

A Reitoria, exercida por Reitor indicado pela Mantenedora, é o órgão executivo da 

Administração Superior que superintende, coordena e supervisiona todas as 

atividades universitárias. O Reitor é assessorado por Pró-reitores, por ele indicados, 

com a aprovação da Mantenedora. 

 

3.1.1. Órgãos Colegiados Superiores 

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

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

O CONSU é o órgão máximo da Instituição, de natureza normativa, deliberativa e 

consultiva. Sua composição e competências constam no Estatuto da Instituição. 

O CONSEPE é o órgão de natureza normativa, consultiva e deliberativa, que se 

destina a orientar, coordenar e supervisionar as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Sua constituição e competências constam no Estatuto da Instituição.  
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3.1.2. 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: Secretaria Geral; Secretaria de Controle e Registros 

Acadêmicos (SCRA); Biblioteca; Central de Atendimento ao Aluno (CAA); Setor de 

Tecnologia da Informação; Setor de Marketing e Comunicação; Setor de Recursos 

Humanos e Setor Financeiro.  

A CPA integra a estrutura do Centro Universitário Módulo, como parte do SINAES, 

tendo atuação autônoma em relação aos conselhos e demais órgãos colegiados. 

3.1.3. Autonomia da IES em relação à Mantenedora 

Nas relações da Mantida com a Mantenedora, são observados o respeito à 

autonomia acadêmica e científica da Instituição e à autoridade própria de seus 

órgãos colegiados, nos limites da lei, do contrato social da Mantenedora e do 

Estatuto do Centro Universitário. 

O texto regimental em vigor estabelece as atribuições de autonomia administrativa, 

financeira, acadêmica e disciplinar. 

3.1.4. Relações com a Comunidade e Parcerias 

A Reitoria, contando com a colaboração da Pró-reitoria de Graduação e da 

Pró-reitoria de Pós Graduação e Extensão, com aprovação da Entidade 

Mantenedora, é o órgão executivo que superintende, coordena, orienta e 

acompanha as atividades referentes à integração da comunidade universitária com a 

comunidade externa, mediante cursos, parcerias e programas. 

Isso 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, 

odontológicos, administrativos, educacionais e na disseminação e transferência de 

conhecimentos mediante atividades de pesquisa e de extensão, vinculadas a 

programas interdisciplinares de cunho social, econômico, administrativo ou 

ambiental, além de atividades culturais, artísticas, desportivas e estágios curriculares 

e não obrigatórios. 
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3.2. Organização e Gestão de Pessoal 

As políticas de gestão de recursos humanos, definidas pelo Conselho 

Universitário, são implementadas pelo Setor de Recursos Humanos. Cabe a este o 

acompanhamento das contratações, dos planos de carreira (Docente e Técnico-

Administrativo) e, ainda, a gestão dos benefícios oferecidos a docentes e 

profissionais técnico-administrativos. 

 

3.2.1. Corpo Docente 

O Centro Universitário Módulo conta atualmente com 69 docentes, dos quais 

57,9% são Mestres ou Doutores; os demais são especialistas. 
 

Titulação Total de docentes % 

Doutor 5 7,2 

Mestre 35 50,8 

Especialista 29 42 

Total 69 100 
 

Em relação ao regime de trabalho do corpo docente, para cumprir sua meta 

neste indicador, a Instituição implantou um novo Plano de Cargos e Carreira do 

Pessoal Docente, aprovado pela Resolução CONSU Nº 4, de 06/12/2010. 

Com as novas regras para ingresso e progressão na carreira, chegou-se, em 

2011, ao percentual de 21,7% dos docentes em tempo integral, conforme tabela 

abaixo: 

 

Jornada Total de docentes % 

Integral 15 21,7 

Parcial 23 33,4 

Horista 31 44,9 

Total 69 100 
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3.2.1.1. Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Docente 

O Plano de Expansão do corpo docente está embasado num processo de 

planejamento contínuo de avaliação das necessidades de pessoal para atender aos 

objetivos institucionais. Nesse planejamento, avaliam-se as necessidades em 

relação ao crescimento da Instituição 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 aumentar em 12,1% o número de docentes com titulação stricto 

sensu, conforme cronograma abaixo: 

  

Cronograma de expansão do corpo docente 

Titulação 
2010 2011 2012 

% % % 
Doutores 7,2 7,2 20 
Mestres 44,9 50,8 50 
Especialistas 47,9 42 30 

Total 100 100 100 
 

O Módulo pretende incrementar em 7% a quantidade de docentes em regime 

integral e parcial em relação ao regime horista, conforme cronograma abaixo: 

 

Cronograma de expansão do corpo docente  

Jornada 
2010 2011 2012 

% % % 
Integral 13,3 21,7 22 

Parcial 30,7 33,3 40 

Horistas 56 45 38 

Total 100 100 100 
 

3.2.2. Corpo Técnico-Administrativo 

O corpo técnico-administrativo é formado atualmente por 94 

colaboradores, dos quais 31 possuem formação em nível superior; 51, em 

nível médio e 12, em fundamental. 



 

31 

 

 

O Módulo pretende manter a quantidade atual de colaboradores, alterando, 

entretanto, a alocação nos cargos, conforme evidencia o quadro abaixo: 

Evolução do corpo técnico-administrativo 

ANO 2010 2011 2012 

Cargos QTDE QTDE QTDE 

Chefia 0 2 2 

Supervisão 9 6 6 

Auxiliar 

Administrativo 
79 86 (*) 86 (*) 

TOTAL 88 94 94 

          (*) Destes 3 (três) são portadores de necessidades especiais. 

O processo de recrutamento de candidatos aos serviços técnico-

administrativos, operacionais e de apoio é conduzido pelo setor de Recursos 

Humanos. A admissão do pessoal administrativo observa critérios de formação 

compatível com os atributos de cada cargo, as especificações de serviços e níveis 

de responsabilidade. A seleção de colaboradores para essa finalidade obedece às 

condições de mercado, eventualmente com a participação de órgãos ou empresas 

especializadas em recrutamento, além de analisar a pretensão dos próprios 

colaboradores com a finalidade de ascensão na carreira, prioritariamente.  

A Instituição conta com base de dados organizada para cadastramento de 

capital humano, sob a forma de currículos, e aceita examinar pretensões ao ingresso 

nos serviços administrativos, à vista da comprovação documental da formação e 

experiência do candidato, complementada por entrevistas e testes. 

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 / Grupo Cruzeiro do Sul Educacional. 
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3.3. Políticas de Atendimento aos Discentes 

3.3.1. Formas de Acesso e Programas 

O acesso ao Ensino Superior ocorre pela aprovação em exame de 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 a 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. 

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. 

 

3.3.2. Estímulo à Permanência 

Considerado o contexto econômico-regional, há a preocupação da 

estruturação de programas de apoio financeiro, constituídos a partir de oferta de 

bolsas de estudo e parcerias com prefeituras e empresas da região ou entidades 

financeiras, além da filiação ao PROUNI. Assim, 80% dos alunos do Módulo contam 

hoje com descontos que variam de 10 a 100%.  

Em relação ao Programa de Bolsas, destacamos: 

a) Bolsa Integral Mérito Acadêmico – aos alunos aprovados no Processo 

Seletivo com resultados iguais ou superiores a 75%;  

b) Bolsa Integral para curso de Pós-Graduação lato sensu – aos melhores 

alunos das turmas formadas;  
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c) Bolsa Esporte – para alunos-atletas, com exigência de bom resultado 

acadêmico. 

Os alunos têm, também, oportunidade de inscrever-se para as Bolsas 

Universidade – do Programa Escola da Família - da Secretaria de Estado da 

Educação / SP, com o qual o Módulo mantém parceria. 

Ainda, 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, beneficiando cerca de 17% 

dos alunos (2010). 

 

3.3.2.1. Atendimento ao Aluno 

Em função do constante aprimoramento das práticas de atendimento ao 

aluno, busca-se sua permanência no ensino superior. 

A Central de Atendimento ao Aluno (CAA) foi criada para contribuir com o 

aprimoramento das relações do alunado e seus órgãos representativos com a 

Instituição, e desta com a comunidade; apoiar iniciativas de inserção do aluno no 

Módulo, assim como acompanhar o atendimento aos Portadores de Necessidades 

Especiais (PNE). 

Programas de acompanhamento do aluno serão implantados, visando a 

desenvolver ações que atendam às demandas não só dos PNE, mas também 

daqueles que têm necessidades psicológicas e pedagógicas que possam interferir 

no desenvolvimento de seus estudos. 

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

Atendimento Acadêmico (SIAA), coloca o aluno numa conexão virtual com o 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, também, 

com o serviço de ouvidoria, mediante o qual o aluno pode manifestar suas opiniões, 
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críticas e sugestões, que são encaminhadas diretamente ao Ouvidor, este 

designado por meio da Portaria da Reitoria nº 31, de 09 de fevereiro de 2011. 

 

3.3.3. Organização Estudantil 

O Centro Universitário Módulo apoia a organização e a participação estudantil 

por meio da representação discente, conforme determina o Regimento. Atualmente 

está em fase de processo de criação o Centro Acadêmico do curso de Direito. 

Além de 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 em todos os Conselhos deliberativos e consultivos. 

 

3.3.4. Acompanhamento dos Egressos 

O 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 pós-graduação; 

alguns passam a prestar serviços à própria Instituição como colaboradores e 

professores, o que se constitui numa ação com repercussão social, pela valorização 

do egresso. 

Utilizam-se vários canais de comunicação para manter o egresso em 

constante contato com as atividades acadêmicas, por meio de programas, semanas 

de curso, oficinas de extensão, cursos de pós-graduação, bem como para 

acompanhamento da sua carreira profissional.  

Particularmente, o banco de dados com informações atualizadas sobre o 

desenvolvimento profissional e acadêmico curricular dos egressos constitui meta a 

ser ampliada. Pretende-se alcançar os seguintes objetivos:  

• Manter vínculo dos egressos com a Instituição. 

• Oferecer oportunidades de educação continuada. 

• Promover a integração e o intercâmbio entre graduandos e egressos. 

• Promover o desenvolvimento profissional dos egressos e o intercâmbio 

de experiências e informações. 
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• Divulgar oportunidades profissionais e empreendedoras, de interesse 

de alunos e egressos. 

 

3.4. Estratégias de Comunicação 

A gestão da comunicação institucional do Centro Universitário Módulo 

encontra-se sob a responsabilidade do setor de Marketing & Comunicação, que atua 

com todas as áreas acadêmicas e administrativas. 

O objetivo geral deste setor é participar das ações de comunicação de todas 

as áreas e setores da Instituição, procurando atender suas necessidades de 

comunicação, zelar pela imagem e pelo posicionamento institucional nas 

comunidades interna e externa, bem como contribuir para a concretização da missão 

institucional. 

São seus objetivos específicos:  

• Apresentar, para aprovação, peças de comunicação nos meios físico e 

virtual (portal, cartazes, murais, entre outros). 

• Desenvolver e coordenar campanhas de divulgação do processo 

seletivo dos cursos de graduação e pós-graduação e anúncios de 

oportunidade. 

• Definir a linha de comunicação institucional. 

• Promover a interlocução com a assessoria de imprensa, criando e 

atendendo a demanda para os veículos de comunicação. 

• Contribuir para a criação, identificação e otimização de diferenciais da 

Instituição, bem como para o monitoramento do mercado educacional. 

 

4. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

4.1. Organização Didático-Pedagógica 

Este item 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 
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de Curso, Atividades Complementares, cujo detalhamento se encontra no PPI e nos 

Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC), disponíveis para consulta na Instituição.  

 

4.1.1. Perfil do Egresso 

O perfil do egresso está definido em cada PPC, em sintonia com o PDI e o 

PPI, observando-se o que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), 

a legislação vigente, as exigências do mundo do trabalho, a literatura na área 

específica de formação, bem como os diferenciais que se pretende imprimir no 

futuro profissional. 

Considerando-se que à Educação Superior cabe possibilitar a construção e a 

socialização do conhecimento, bem como o desenvolvimento do posicionamento 

crítico a ele relacionado, espera-se que, mediante os currículos oferecidos, a 

Instituição concorra para o aprimoramento de identidades pessoais e profissionais 

que apresentem, entre outras características, as que seguem: postura crítica, 

reflexiva e empreendedora; aptidão para exercer as funções profissionais de modo 

ético; capacidade de analisar, compreender e buscar soluções para situações-

problema; capacidade de inter-relacionar diferentes campos do saber 

(interdisciplinaridade); respeito à diversidade de diferentes naturezas; sólida 

formação técnico-profissional; competência para atuar em equipes multiprofissionais; 

capacidade de comunicação e expressão pautada em preceitos da ética e do 

respeito ao outro; capacidade de utilizar diversificadas fontes de informação e 

recursos tecnológicos no processo de construção do conhecimento; compromisso 

com ações/ posturas (solidariedade, responsabilidade social, sustentabilidade etc.) 

que concorram para a melhoria da qualidade de vida. 

Em síntese, o egresso do Módulo deve ser um profissional que construiu 

conhecimentos e desenvolveu habilidades e atitudes, que lhe possibilitem a 

compreensão crítica e reflexiva da realidade, a capacidade de buscar 

conhecimentos (aprendizagem autônoma), a consciência da incompletude da 

formação inicial e consequente necessidade da formação continuada, capaz de 

atuar e interagir nas diversas atividades e contextos sociais, orientando-se por 

princípios éticos e formação cidadã. 
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4.1.2. Seleção de Conteúdos 

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

partir das quais são definidos os objetivos e 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. 

Naturalmente, visando a contribuir para a interdisciplinaridade, é necessário 

garantir a integração horizontal e vertical dos conteúdos, o que se verifica, 

principalmente, por meio da distribuição das disciplinas nas matrizes curriculares. 

Em consonância com o pressuposto de que a Educação Superior deve estar, 

cada vez mais, sintonizada com a realidade dinâmica que a envolve, inclusive como 

condição para que potencialize seu papel de agente transformador dessa realidade, 

é indispensável que os conteúdos programáticos das diferentes disciplinas que 

integram a matriz curricular do curso sejam, permanentemente, objeto de discussão 

e atualização. 

De acordo com diretrizes institucionais, os Projetos Pedagógicos de todos os 

cursos de graduação passaram por reestruturação, visando à sua adequação ao 

estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, especialmente no que se refere 

às atividades práticas de formação, às atividades complementares e ao estágio 

curricular. A prática do desenvolvimento da autonomia intelectual, da construção do 

conhecimento, da formação “não do profissional preparado, mas do profissional apto 

às mudanças e, portanto, adaptável” (Parecer CES/CNE n° 146/2002) é 

desenvolvida em todos os cursos de graduação, em estreita consonância com os 

PPC. Assim, todos os cursos foram reestruturados, como resultado de amplas 
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discussões com a comunidade acadêmica, e de acordo com as orientações de suas 

diretrizes curriculares. 

Cabe destacar que a busca de formação de qualidade que se pretende 

estabelecer exige, além do ensino, atenção especial à pesquisa e à extensão, dado 

o significado das mesmas na formação reflexiva de profissionais-sujeitos, que sejam 

capazes de analisar e intervir em seu contexto de forma responsável e de estar 

atentos às necessidades de se construir uma sociedade mais justa e democrática. 

 

4.1.3. Princípios Metodológicos 

Relativamente às práticas acadêmicas, o 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. 

A metodologia institucional fundamenta-se nos seguintes princípios: 

• Interdisciplinaridade. 

• Relação dialógica entre a teoria e prática. 

• Aprendizagem significativa. 

• Aprendizagem cooperativa e colaborativa. 

• Busca de conhecimento por meio de processos investigativos. 

• Uso dos recursos digitais e ambientes virtuais de aprendizagem. 

Considerando-se os princípios metodológicos elencados, 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 construção 

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 de 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. 
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Se o processo de aprendizagem tem de possibilitar a participação ativa e 

crítica do aluno, o ponto de partida para a aprendizagem deve ser o conjunto de 

significados (formas de interpretação) que emerge da classe: aqueles que os alunos 

trazem de sua experiência cotidiana e paralela à escola, bem como os que são 

oriundos de sua vivência escolar, o que, tradicionalmente, é denominado de 

conhecimento prévio. 

Este conjunto de significados adequadamente problematizado serve como 

ponto de partida para a construção e aquisição de novos saberes, tornando-os, 

assim, significativos. 

Nessa perspectiva e 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, biblioteca 

etc.). Estes espaços tendem à expansão com a oferta de novos cursos em outras 

áreas do conhecimento. 

 

4.1.4. Processo de Avaliação do Desempenho Discente 

Tendo em vista o perfil desejado para o egresso e os princípios 

metodológicos do processo de ensino e aprendizagem, a avaliação abrange não 

apenas a aplicação de instrumentos avaliativos e seus resultados, mas também sua 

utilização como elemento orientador da ação educativa.  

Assim, entende-se a avaliação como um procedimento investigativo, mediante 

o qual possam ser gerados insumos, que permitam ao professor o diagnóstico da 

aprendizagem e do próprio processo de ensino e aprendizagem, na perspectiva de 

seu aprimoramento. Isso implica a tomada de decisões sobre o que manter e o que 

mudar na proposta de trabalho docente, concretizada no plano de ensino, visando à 

qualidade da aprendizagem. Neste sentido, as atividades avaliativas devem estar 

em consonância com os planos de ensino e ser coerentes com o trabalho 

desenvolvido pelo professor. 

Em função desta concepção, a avaliação, no Módulo, visa a: 
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• Verificar os avanços e as dificuldades dos alunos no processo de 

apropriação, construção e recriação do conhecimento, em função do 

trabalho desenvolvido, com vistas ao replanejamento. 

• Possibilitar aos alunos a tomada de consciência sobre seu 

desempenho, na perspectiva de seu envolvimento no processo de 

ensino e aprendizagem. 

• Verificar se os procedimentos metodológicos e os materiais usados/ 

disponibilizados são eficientes. 

• Fornecer aos docentes elementos para a tomada de decisão quanto à 

promoção ou retenção dos alunos. 

Assim, o processo de avaliação do desempenho discente mobiliza diferentes 

modalidades avaliativas: diagnóstica (acompanhamento constante do professor); 

formativa (etapas parciais do processo de aprendizagem) e somativa (consecução 

dos objetivos do processo de ensino e aprendizagem). 

As informações relativas aos critérios de avaliação, aos tipos de instrumentos, 

à periodicidade, bem como à mensuração, podem ser encontradas no Regimento 

Geral. 

 

4.1.5. Práticas Pedagógicas Inovadoras 

Considerando-se a metodologia institucional e os princípios metodológicos 

que a norteiam, o Módulo proporciona infraestrutura, acervo atualizado, 

equipamentos tecnológicos etc. 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: 

• Nas propostas de realização dos Estágios Curriculares, com a 

construção de projetos que mobilizem conhecimentos e competências 

adquiridos e que possibilitem a inserção do aluno na realidade do 

mundo do trabalho e da comunidade.  
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• Na proposta do Trabalho de Conclusão de Curso (quando houver), 

que, igualmente, implica a mobilização de conhecimentos e 

competências, na discussão de questões problematizadoras, na 

resolução de situações-problema, na revisão bibliográfica etc. 

• Nas propostas das 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, no 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, inclusive, como forma de capacitação docente. 

 

 

4.1.6. Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Conclusão de 

Curso e Atividades Complementares 

 

4.1.6.1. Estágio Curricular Supervisionado 

Relativamente ao Estágio Curricular Supervisionado (ECS), este componente 

da formação acadêmico-profissional é objeto de consideração no artigo 82, da LDB 

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. 

Além de observar o disposto na LDB, cabe atentar para as indicações acerca do 

ECS que trazem as DCNs, em que, via de regra, o ECS é entendido como uma 

atividade teórico-prática, que se constitui em importante instrumento de integração e 

diálogo entre a instância acadêmica, a comunidade, as organizações não-

governamentais e o mundo do trabalho, ao qual está reservado o papel de integrar e 
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contextualizar conhecimentos e competências adquiridos pelo graduando em seu 

processo de formação, aproximando, portanto, a Instituição 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 Módulo, bem como 

suas especificidades, é importante que se estabeleçam alguns parâmetros para a 

consolidação do ECS como elemento constitutivo da matriz curricular. Assim, o ECS 

deve: 

• Ser planejado em consonância com o que estabelecem as DCNs e 

outros 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. 

• 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). 
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• Contar 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. 

O acompanhamento e a avaliação das dinâmicas (procedimentos, 

regulamentos etc.) do ECS são de responsabilidade do professor-supervisor de 

estágio, do NDE e do Colegiado de Curso. 

 

4.1.6.2. Trabalho de Conclusão de Curso 

Outro componente da formação acadêmico-profissional, cujo cerne está na 

atividade discente orientada, é o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sobre o 

qual não legisla a atual LDB, mas que está previsto nas DCNs de vários cursos de 

graduação. 

Segundo as especificidades das áreas de conhecimento e em conformidade 

com orientações das DCNs, o TCC pode assumir diferentes configurações quanto 

ao(s) semestre(s) de alocação na matriz curricular, à carga horária destinada a sua 

realização e aos tipos: monografia, memorial, projeto de desenvolvimento de 

produtos (artísticos, tecnológicos, publicitários, jornalísticos, administrativos, 

contábeis), projeto de prestação de serviços, relatório de pesquisa (documental, 

bibliográfica, de campo, experimental, estudo de caso), resenha crítica, 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 TCC, como 

componente curricular, insere-se no rol de atividades socioeducativas que objetivam 

a constituição de um perfil de profissional-pesquisador em busca do saber numa 

sociedade em constante transformação, consubstanciando, portanto, a ampliação do 
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conceito de formação em direção à educação continuada. Sua concepção e 

operacionalização ocorrem em consonância com as DCNs e devem estar descritas 

nos PPC. 

Considerando-se a diversidade de cursos oferecidos, bem como suas 

especificidades, é importante que se estabeleçam alguns parâmetros para a 

operacionalização do TCC como elemento constitutivo da estrutura curricular. Assim, 

o TCC 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 em interesses pessoais quanto naqueles da 

academia, observando-se as linhas de pesquisa 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 TCC são de responsabilidade do professor-orientador, do 

NDE e do Colegiado de Curso. 

 

4.1.6.3. Atividades Complementares 

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 
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desportivas, culturais, artísticas, linguísticas, musicais etc. Nesse sentido, promovem 

a flexibilização curricular constitutiva da LDB n° 9394/96, devido ao seu caráter 

eletivo. 

Sustentam-se 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 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 

elas estão, devidamente, registrados nos PPC e são amplamente divulgados à 

comunidade acadêmica. Também cabe à coordenação e ao NDE o 

acompanhamento e a avaliação das dinâmicas (procedimentos, regulamentos etc.) 

das AC.  

 

4.1.6.4. 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 pedagógica (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, ela deve ser planejada quando da 

elaboração do PPC e, na matriz curricular, não pode ficar reduzida a um espaço 

isolado, desarticulada do currículo. Deve estar presente desde o início do curso, 

relacionada a todas as disciplinas e não somente às disciplinas pedagógicas. Em 
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articulação intrínseca com o ECS, atividades complementares e com as demais 

atividades do trabalho acadêmico, ela 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.). 

 

4.1.6.5. Práticas Jurídicas (curso de Direito) 

Vinculado ao Curso de Direito, o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é um 

espaço para operacionalizar atividades múltiplas referentes ao trabalho do bacharel 

do 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, 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-orientador, à coordenação e ao NDE o acompanhamento e 

a avaliação das dinâmicas (procedimentos, regulamentos etc.). 

 

4.1.6.6. Projetos Integrados (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 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 aplicá-

los. 

A partir de uma organização presencial, com atividades monitoradas em 

classe ou fora da Instituição, contando com a supervisão de um professor-
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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.  

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 pelo aluno do cumprimento de 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 

implicará na 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.). 

 

4.2. Desenvolvimento de Cursos e Programas 

4.2.1. Ensino 

O escopo maior para o período em questão refere-se aos cursos de 

graduação, cuja organização didático-pedagógica é da responsabilidade da 

coordenação, em conjunto com o NDE e Colegiado de Curso. Cada curso oferecido 

possui seu próprio PPC, que reúne informações acerca da concepção do curso, do 

perfil profissional, dos objetivos etc., tendo em vista uma metodologia institucional 

que privilegia, além de estudos teóricos, a prática vivenciada em cada área. 

Destaca-se que os PPC preveem atividades articuladas ao ensino, à pesquisa e à 

extensão, buscando a formação de um profissional capaz de atuar plenamente no 

mundo do trabalho, em contínua transformação. 

 
 

4.2.2. Pesquisa 

 
Definidas, principalmente, pelas comissões de graduação (COGRAD) e pós-

graduação e extensão (COPGEX), as políticas de pesquisa valorizam a produção do 
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conhecimento por meio da articulação entre as atividades de ensino e extensão, por 

intermédio das seguintes ações:  

• Desenvolvimento da pesquisa, especialmente de caráter 

interdisciplinar, beneficiando-se da infraestrutura existente e da 

inserção da Instituição na comunidade. 

• Desenvolvimento da iniciação científica e de trabalhos de conclusão de 

curso. 

• Incentivo à titulação docente. 

• Incentivo à criação e consolidação de linhas e Grupos de Pesquisa. 

 

4.2.3. Extensão 

 

Os programas extensionistas propostos no Centro Universitário Módulo 

consolidam-se em ações que contribuem para a articulação entre ensino e pesquisa, 

imbricando-os com a sociedade em que está inserido. 

Neste contexto, refuta-se a concepção tradicional de extensão de cunho 

assistencialista, que privilegia a mera prestação de serviços. Tem lugar, então, um 

processo de construção da extensão, a fim de efetivá-la como uma relação, um 

diálogo entre o saber acadêmico e o saber popular, com o objetivo de produzir 

novos saberes.  

No Módulo, os programas de extensão inserem-se, fundamentalmente, em 

três grupos principais: 

• Ações de Responsabilidade Social e Promoção Cultural - projetos/ 

atividades de natureza cultural e de responsabilidade social propostos 

ou implementados pelas Coordenações de Curso. 

• Cursos de Extensão – constituem-se em cursos propostos pelas 

Coordenações de Cursos, visando a atender a demanda das 

comunidades interna e externa. 
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• Eventos Nacionais e Internacionais – eventos de curta duração, tais 

como palestras, seminários, exposições, congressos, feira de livros, 

entre outros. 

O reconhecimento público do Módulo, tanto por sua atuação na formação de 

profissionais quanto pelo conhecimento e reconhecimento da população em geral, 

também se deve à qualidade dos serviços prestados à comunidade. 

 

4.2.4. Educação a Distância 

 

 Atualmente, por não ser, ainda, uma Instituição credenciada para Educação a 

Distância, as políticas e práticas de Educação a Distância (EAD) do Módulo foram 

estabelecidas em parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul, para atender às 

demandas geradas pela sociedade contemporânea, que privilegia, entre outros 

fatores, o uso de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no 

ensino, na pesquisa e na extensão. 

 Cabe destacar que a Universidade Cruzeiro do Sul, desde 2000, conta com 

um Plano Diretor de Educação a Distância que estabelece políticas de EAD, 

principalmente em relação à infraestrutura (espaço físico, equipamentos e 

softwares), capacitação de recursos humanos (docentes, funcionários técnico-

administrativos), bem como suporte técnico para informática, produção de pesquisa 

e criação de cursos via Internet. 

Assim, o Campus Virtual da Universidade Cruzeiro do Sul tem desenvolvido 

ações no Centro Universitário Módulo, buscando sensibilizar a comunidade 

acadêmica para o uso de TICs no ensino presencial. 

 

4.2.4.1. Capacitação e atualização docente no uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs) 

 

A capacitação e a atualização do corpo docente para o uso das TICs na 

educação é necessária para que se tenha pleno êxito na parceria com a 

Universidade Cruzeiro do Sul. O campus virtual da Universidade Cruzeiro do Sul tem 

promovido a capacitação contínua de professores e alunos para atuarem em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Além disso, no período que antecede o 
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Planejamento da Graduação, são realizados cursos intensivos de capacitação para 

uso dos AVA, com utilização da ferramenta Blackboard. 

 A formação de conteudistas e tutores, para cursos a distância, é realizada por 

meio de cursos de extensão, oferecidos a cada semestre, gratuitamente, para todo o 

corpo docente do Grupo. 

 A capacitação e a atualização dos funcionários técnico-administrativos são 

realizadas de acordo com as demandas da Instituição. 

 

4.2.4.2. Convênios e Parcerias no Âmbito da Educação a Distância 
 

As atividades não-presenciais do Módulo estão previstas em parceria com a 

Universidade Cruzeiro do Sul. 

O Projeto Institucional para a Educação a Distância (PPI-EAD) da 

Universidade Cruzeiro do Sul contempla a formação de convênios e parcerias, em 

âmbito nacional e internacional, para oferta de seus cursos de graduação e pós-

graduação a distância. A modalidade de convênio entre instituições é denominada 

de Polo. O Módulo está credenciado como pólo da Universidade Cruzeiro do Sul. 

Um polo é uma Instituição/organização, que oferece as seguintes condições 

básicas: 

• sala com dimensões apropriadas para o número de alunos da 

região, para instalação do equipamento receptor de teleconferência 

via satélite e um microcomputador para interação síncrona; 

• serviço básico de recepção ao estudante distante local e regional; 

• sala para realização periódica de avaliações presenciais; 

• computadores ligados à Internet em banda larga; 

• responsável local. 

Os recursos financeiros para instalação dos equipamentos são de 

responsabilidade da Universidade Cruzeiro do Sul, e as salas e instalações 

necessárias para realização das atividades do curso, alocadas por meio de contrato 

específico para esse fim. 

Destaca-se que todas as atividades referentes ao curso – formação de 

tutores, seleção de candidatos, matrículas, acompanhamento dos alunos, serviços 

de secretaria, geração de conteúdos – são realizadas pela Cruzeiro do Sul. 
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5. INFRAESTRUTURA 

 

5.1. Infraestrutura Física 

As instalações do Centro Universitário Módulo foram planejadas para a oferta 

de cursos em nível superior. O campus Centro funciona em uma área total de, 

aproximadamente, 7.900 m2, em um complexo de prédios e anexos. O campus 

Martin de Sá, inaugurado em 2001, está situado no bairro Martin de Sá/ Casa 

Branca e conta com uma área total de, aproximadamente, 23.000 m2. Todas as 

instalações são modernas e sua manutenção é constante, buscando-se a contínua 

adequação dos espaços físicos às necessidades acadêmicas e ao bem-estar dos 

usuários. 

Na tabela abaixo, apresenta-se um resumo dos dois campi da Instituição e de 

suas respectivas áreas construídas. 

 

Campus Área Construída (m2) 

Centro 5.993,17 

Martin de Sá 6.992,05 

Total 12.915,22 

Descrição da dimensão de áreas construídas por campus. 

 
 

5.1.1. Campus Centro 

 

O imóvel que abriga o edifício Sede – Campus Centro – é alugado. Localizado 

à Av. Frei Pacífico Wagner 653, Centro – Caraguatatuba/ SP, compreende quatro 

unidades interligadas, onde funcionam os cursos de licenciatura, de pós-graduação 

e de extensão. 

A unidade I abriga os seguintes setores administrativos: Reitoria, Pró-reitorias, 

Comunicação e Marketing, Setor de Tecnologia e Informação (STI), Secretaria 

Geral, Departamento Financeiro, Secretaria de Controle e Registros Acadêmicos, 

CPA, Sala de Coordenação e Sala de Professores, Laboratório de Informática e 

Webclass, Laboratório de Anatomia e Laboratório Multifuncional, Escritório de 

Assistência Jurídica e uma sala de aula. A unidade II abriga duas salas de aula, 
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além da Biblioteca; a unidade III, onze salas de aula, e a unidade IV, os setores de 

Recursos Humanos, de Tecnologia e Informação e Administrativo, Auditório, com 

270 lugares, dotado de recursos audiovisuais e refrigeração, Escritório 

Multifuncional, Depósito e cinco salas de aula. 

Nas páginas seguintes, segue descrição da infraestrutura. 
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5.1.2. Campus Martin de Sá 

O Campus Martin de Sá está localizado à Av. Marechal Castelo Branco s/nº, 

Bairro Casa Branca, e compreende três prédios, onde funcionam cursos de 

graduação (bacharelados e tecnológicos). 

DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA – CAMPUS MARTIN DE SÁ 

PRÉDIO I       

INFRAESTRUTURA 
PISO TÉRREO PISO SUPERIOR 

QTDE M² QTDE M² 

Área Convivência 2 1440 - - 
Sanitários 3 42 3 42 

Setor Administrativo 2 44 - - 
Laboratórios 2 124,4 7 435,5 

Sala aula 6 537,6 3 275,6 

Outros  3 930 - - 
 

PRÉDIO II 

INFRAESTRUTURA PISO TÉRREO 1º ANDAR 2º ANDAR 

 QTDE M² QTDE M² QTDE M² 

Área Convivência 1 1440 - - 1 1440 
Sanitários 5 50,2 5 29,1 5 29,1 
Setor Administrativo 1 22 0 0 0 0 
Sala aula 6 507,9 8 702,1 8 702,1 
Coordenação 1 20,0 - - - - 
Professores 1 35,0 - - - - 
Cantina 1 35,0 - - - - 
Copiadora 1 35,0 - - - - 
Outros 2 1208,8 - - - - 
 

PRÉDIO III 

PISO TÉRREO Qte. M² 

Sanitários 3 42 
Biblioteca 1 287,0 
Sala aula 2 281,5 
Outros 2 708,0 
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5.2. Infraestrutura Acadêmica 

 
 O Centro Universitário Módulo disponibiliza para o educador e para o 

educando uma infraestrutura acadêmica adequada para a realização de qualquer 

proposta inovadora no ensino, na pesquisa e na extensão. Os recursos tecnológicos, 

de biblioteca e audiovisuais, como será observado neste documento, estão 

disponíveis para essas atividades nos dois campi. 

5.2.1. Infraestrutura Tecnológica 

 
A gestão da política de infraestrutura tecnológica para apoio às atividades 

acadêmicas é realizada pelo Setor de Tecnologia da Informação (STI). O STI está 

subordinado ao Departamento Administrativo e trabalha integradamente com a área 

acadêmica. 

O Módulo possui nove Laboratórios Didáticos de Informática (LDI), assim 

distribuídos: três, no campus Centro, e 06, no campus Martin de Sá, com 242 

computadores disponíveis para os alunos, que têm acesso amplo e irrestrito aos 

laboratórios durante todo o dia, pois permanecem abertos para uso, com suporte 

técnico especializado. Somente no horário noturno, na maioria dos laboratórios, o 

acesso é restrito às aulas.  

 Os recursos disponibilizados nos LDI dos campi Centro e Martin de Sá 

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. Em cada campus, há linhas privativas para acesso à Internet, de uso livre 

dos estudantes. 
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MAPA DESCRITIVO DOS LDI 

 

CAMPUS CENTRO      
 
 

Laboratório I Capacidade = 24 alunos (1 aluno x computador) 

Equipamento Especificação Qtde 

Computadores 

Micros HP DX 5150 
Processador AMD Athlon 64 2200 2 GHZ 
Placa Mãe  
HD 80 GB SATA 
1 GB MB RAM DDR 400 Mhz 
Drive Leitor de DVD / Gravador CD 
Teclado/Mouse HP 
Floppy 3 ½ 1,44 MB 
Monitor 15” CRT Color 

24  

Projetores Projetor multimídia SONY VPL 5 1  

Principais Recursos 

1 aparelho de ar condicionado 
1 projetor multimídia SONY VPL 5 
2 switch Planet de 16 portas cada 10/100 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP SP/2 
Pacote Microsoft Office 2007 

  

Finalidade 

Utilizado como laboratório multifuncional, onde os 
alunos podem realizar atividades acadêmicas com 
aulas práticas de diversos cursos, bem como acessar a 
Internet. 

 

Política Atualização 
Revisão e atualização semestral de equipamentos; 
softwares atualizados quando novas versões estão 
disponíveis no mercado. 

 

Acesso à Internet 
Disponível, de acordo com a necessidade da aula ou 
solicitação prévia do Professor. Sites impróprios ao uso 
acadêmico estão bloqueados. 
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Laboratório Webclass Capacidade = 20 alunos (1 aluno x computador) 

Equipamento Especificação Qtde 

Computadores 

Micros HP DX 5150 
Processador AMD Athlon 64 2200 2 GHZ 
Placa Mãe  
HD 80 GB SATA 
1 GB MB RAM DDR 400 Mhz 
Drive Leitor de DVD / Gravador CD 
Teclado/Mouse HP / Floppy 3 ½ 1,44 MB 
Monitor 15” CRT Color 

20  

Principais Recursos 

1 aparelho de ar condicionado 
1 switch 3com de 24 portas 10/100 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP SP/2 
Pacote Microsoft Office 2007 

 

Finalidade 
Destina-se à realização de pesquisas acadêmicas, 
digitação de trabalhos, acesso ao portal do aluno e a 
atividades on-line utilizando o Blackboard. 

 

Política Atualização 
Revisão e atualização semestral de equipamentos; 
softwares atualizados quando novas versões estão 
disponíveis no mercado. 

 

Acesso à Internet 
Por meio de banda larga. Sites impróprios ao uso 
acadêmico estão bloqueados. 
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Laboratório Biblioteca Capacidade = 16 alunos (2 alunos x computador) 

Equipamento Especificação Qtde 

Computadores 

Micros HP DX 5150 
Processador AMD Athlon 64 2200 2 GHZ 
Placa Mãe  
HD 80 GB SATA 
1 GB MB RAM DDR 400 Mhz 
Drive Leitor de DVD / Gravador CD 
Teclado/Mouse HP / Floppy 3 ½ 1,44 MB 
Monitor 15” CRT Color 

8  

Principais Recursos 
1 switch 3com de 16 portas 10/100 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP SP/2 

  

Finalidade 
Destina-se à realização de pesquisas acadêmicas, 
digitação de trabalhos e acesso ao portal do aluno. 

 

Política Atualização 
Revisão e atualização semestral de equipamentos; 
softwares atualizados quando novas versões estão 
disponíveis no mercado. 

 

Acesso à Internet 
Por meio de banda larga. Sites impróprios ao uso 
acadêmico estão bloqueados. 

 

 



 

57 

 

 

 
CAMPUS MARTIN DE SÁ 

 

Laboratório I Capacidade = 45 alunos (1 aluno x computador) 

Equipamento Especificação Qtde 

Computadores 

Micros HP DC 5700 
Processador Intel Core 2 Duo E6320 - 1866 Mhz 
Placa Mãe Intel 
HD 80 GB SATA 
1 GB MB RAM DDR2 
Drive DVD-ROM SATA 
Teclado Abnt2 
Mouse optico PS2 
Monitor 17” LCD 

45  

Projetores Projetor multimídia SONY VPL 5 1  

Principais Recursos 

2 aparelhos de ar condicionado 
1 projetor multimídia SONY VPL 5 
2 switch 3com de 24 portas cada 10/100/1000 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP SP/2 
Pacote Microsoft Office 2007 

  

Finalidade 

Utilizado como laboratório multifuncional, onde os 
alunos podem realizar atividades acadêmicas com 
aulas práticas de diversos cursos, bem como acessar 
a Internet. 

 

Política Atualização 
Revisão e atualização semestral de equipamentos; 
softwares atualizados quando novas versões estão 
disponíveis no mercado. 

 

Acesso à Internet 
Disponível de acordo com a necessidade da aula ou 
solicitação prévia do Professor. Sites impróprios ao 
uso acadêmico estão bloqueados. 
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Laboratório II Capacidade = 40 alunos (1 aluno x computador) 

Equipamento Especificação Qtde 

Computadores 

Micros Epcom 
Processador Intel Celeron D 2.53 Ghz 
Placa Mãe GIGABYTE GA-8VM800M 
HD 80 Gb Maxtor IDE 7200 rpm 
512 Mb RAM DDR PC - 3200 (400) 
Drive CD-RW LG 
Floppy 3 ½ 1,44 
Teclado Abnt2 
Mouse Óptico - Preto 
Monitor CRT 17” Samsung SyncMaster 794v 

40  

Projetores Projetor multimídia SONY VPL 5 1  

Principais Recursos 

2 aparelhos de ar condicionado 
1 projetor multimídia SONY VPL 5 
2 switch 3com de 24 portas cada 10/100/1000 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP SP/2 
Pacote Microsoft Office 2007 
Intelicad 

  

Finalidade 

Utilizado como laboratório multifuncional, onde os 
alunos podem realizar atividades acadêmicas com 
aulas práticas de diversos cursos, bem como acessar 
a Internet. 

 

Política Atualização 
Revisão e atualização semestral de equipamentos; 
softwares atualizados quando novas versões estão 
disponíveis no mercado. 

 

Acesso à Internet 
Disponível de acordo com a necessidade da aula ou 
solicitação prévia do Professor. Sites impróprios ao 
uso acadêmico estão bloqueados. 
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Laboratório III Capacidade = 35 alunos (1 aluno x computador) 

Equipamento Especificação Qtde 

Computadores 

Micros HP DX 2295 
Processador Intel Core 2 Duo E4600 - 2400 Mhz 
Placa Mãe Intel 
HD 160 GB SATA 
1 GB MB RAM DDR2 
Drive DVD-ROM SATA 
Teclado Abnt2 
Mouse optico PS2 
Monitor 17”LCD 

35  

Projetores Projetor multimídia SONY VPL 5 1  

Principais Recursos 

2 aparelhos de ar condicionado 
1 projetor multimídia SONY VPL 5 
2 switch 3com de 24 portas cada 10/100/1000 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP SP/2 
Pacote Microsoft Office 2007 
Pacote Adobe Production Premium / Web Premium 

  

Finalidade 

Utilizado como laboratório multifuncional, onde os alunos 
podem realizar atividades acadêmicas com aulas 
práticas de diversos cursos, bem como acessar a 
Internet. 

 

Política Atualização 
Revisão e atualização semestral de equipamentos; 
softwares atualizados quando novas versões estão 
disponíveis no mercado. 

 

Acesso à Internet 
Disponível de acordo com a necessidade da aula ou 
solicitação prévia do Professor. Sites impróprios ao uso 
acadêmico estão bloqueados. 
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Laboratório IV Capacidade = 40 alunos (1 aluno x computador) 

Equipamento Especificação Qtde 

Computadores 

Micros HP DC 5700 
Processador Intel Core 2 Duo E6320 - 1866 Mhz 
Placa Mãe Intel 
HD 80 GB SATA 
1 GB MB RAM DDR2 
Drive DVD-ROM SATA 
Teclado Abnt2 
Mouse optico PS2 
Monitor 17” LCD 

40  

Projetores Projetor multimídia SONY VPL 5 1  

Principais Recursos 

2 aparelhos de ar condicionado 
1 projetor multimídia SONY VPL 5 
2 switch 3com de 24 portas cada 10/100/1000 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP SP/2 
Pacote Microsoft Office 2007 

  

Finalidade 

Utilizado como laboratório multifuncional, onde os alunos 
podem realizar atividades acadêmicas com aulas 
práticas de diversos cursos, bem como acessar a 
Internet. 

 

Política Atualização 
Revisão e atualização semestral de equipamentos; 
softwares atualizados quando novas versões estão 
disponíveis no mercado. 

 

Acesso à Internet 
Disponível de acordo com a necessidade da aula ou 
solicitação prévia do Professor. Sites impróprios ao uso 
acadêmico estão bloqueados. 
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Laboratório Webclass Capacidade = 20 alunos (1 aluno x computador) 

Equipamento Especificação Qtde 

Computadores 

Processador AMD Semprom 2200+ 1.50 Ghz 
Placa Mãe Intel 
HD 40 GB IDE 
512 MB RAM DDR 400 Mhz 
Drive CD-R 
Teclado Preto – Abnt2 
Floppy 3 ½ 1,44 MB 
Mouse PS2 
Monitor 15” CRT Color 

20  

Principais Recursos 

1 aparelho de ar condicionado 
1 switch 3com de 24 portas 10/100/1000 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP SP/2 
Pacote Microsoft Office 2007 

  

Finalidade 
Destina-se à realização de pesquisas acadêmicas, 
digitação de trabalhos, acesso ao portal do aluno e a 
atividades on-line utilizando o Blackboard. 

 

Política Atualização 
Revisão e atualização semestral de equipamentos; 
softwares atualizados quando novas versões estão 
disponíveis no mercado. 

 

Acesso à Internet 
Por meio de banda larga. Sites impróprios ao uso 
acadêmico estão bloqueados. 

 

 



 

62 

 

 

 

 

Laboratório Biblioteca Capacidade = 10 alunos (1 aluno x computador) 

Equipamento Especificação Qtde 

Computadores 

Micros HP DX 5150 
Processador AMD Athlon 64 2200 2 GHZ 
Placa Mãe  
HD 80 GB SATA 
1 GB MB RAM DDR 400 Mhz 
Drive Leitor de DVD / Gravador CD 
Teclado/ Mouse HP 
Floppy 3 ½ 1,44 MB 
Monitor 15” CRT Color 

10  

Principais Recursos 
1 switch 3com de 16 portas 10/100/1000 
Sistema Operacional Microsoft Windows XP SP/2 

  

Finalidade 
Destina-se à realização de pesquisas acadêmicas, 
digitação de trabalhos e acesso ao portal do aluno. 

 

Política Atualização 
Revisão e atualização semestral de equipamentos; 
softwares atualizados quando novas versões estão 
disponíveis no mercado. 

 

Acesso à Internet 
Por meio de banda larga. Sites impróprios ao uso 
acadêmico estão bloqueados. 

 

 

 

5.2.2. Recursos Audiovisuais e Multimídia 

Para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem, o Módulo possui os 

seguintes recursos audiovisuais:  

 
Recurso Centro Martim Total 

Televisores 3 3 6 
Videocassetes 2 0 2 
Aparelhos de DVD 2 2 4 
Projetores Multimídia 11 18 29 
Retroprojetores 2 5 7 
Equipamentos de áudio 3 2 5 
Microfones 2 2 4 
Notebook 1 1 2 
PC (mesa) 4 4 8 
OBS: Relacionados todos os equipamentos, inclusive os fixos em sala de aulas e 
laboratórios. 

 

Buscar-se-á ampliar os recursos audiovisuais disponíveis, pois o Módulo tem 

como meta equipar todas as salas de aulas com projetores multimídia, conforme 

tabela a seguir: 
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Recurso 2010 2011 2012 
Projetores Multimídia Fixos 8 11 (*) 
(*) Todas as salas de aula e laboratórios. 

 
5.3. Cronograma de Expansão da Infraestrutura 

5.3.1. Biblioteca 

A biblioteca do Centro Universitário Módulo integra o Sistema de Bibliotecas 

da Universidade Cruzeiro do Sul. 

Este Sistema, por meio da Biblioteca Central, coordena um conjunto de seis 

bibliotecas:quatro da Universidade Cruzeiro do Sul e duas do Centro Universitário 

Módulo, que trabalham de forma integrada. 

5.3.1.1. Universidade Cruzeiro do Sul e Centro Universitário Módulo: 

A Universidade conta com quatro bibliotecas: uma central e três setoriais. A 

Biblioteca Prof. Haddock Lobo Neto, situada no campus São Miguel, funciona como 

Biblioteca Central e foi criada em 1972. Em 2001, 2004 e 2008, respectivamente, 

foram criadas as bibliotecas Setoriais campus Anália Franco, campus Liberdade e 

campus Pinheiros, que formam o Sistema de Bibliotecas da Universidade. Em 2008, 

houve a integração das duas bibliotecas já existentes do Centro Universitário 

Módulo: a Biblioteca do Campus Centro, criada em 1975, e a do Campus Martim de 

Sá, criada em 2003, que funcionam também como setoriais. 

As bibliotecas atuam de forma a atender, com prioridade, as necessidades de 

professores e alunos da Graduação, da Pós-Graduação, da Pesquisa e da 

Extensão. 

Os sistemas adotados para o tratamento da informação respeitam os padrões 

internacionais para processamento técnico da coleção bibliográfica, utilizando, para 

classificação, a Classificação Decimal Universal (CDU) e, para a catalogação, o 

Código Anglo American Cataloguing Rules - AACR-2. O catálogo está automatizado 

e foi adaptado conforme programa próprio desenvolvido especificamente para a 

biblioteca. 

A disposição do acervo de livros observa a sequência numérica de 

classificação, em ordem crescente. Os periódicos estão organizados em ordem 

alfabética de título, tanto a coleção corrente, quanto a coleção retrospectiva. Os 
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materiais especiais (fitas de vídeo, DVD, CD-ROM, mapas e partituras) estão 

organizados em ordem numérica, com localização fixa, em área própria.  

Os dados quantitativos do acervo das bibliotecas estão apresentados nas 

seguintes Tabelas: 

 
 
 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS – COLEÇÃO 

ESPECIFICAÇÃO 
UNIVERSIDADE 
CRUZEIRO DO SUL 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 
MÓDULO 

TOTAL 

LIVROS E TESES 

TÍTULOS  
EXEMPLARES 

72.128 
198.658 

 
15.321 
27.905 

87.449 
226.563 

MULTIMÍDIA E PERIÓDICOS  
    (Impressos) 

10.216 1.093 11.229 

TOTAL 208.874 28.998 237.792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.2. Informatização da Biblioteca 

A área de automação do Sistema de Bibliotecas conta com bases de dados 

elaboradas pela equipe do Departamento de Sistemas da Universidade Cruzeiro do 

Sul, que adota o software ORACLE, para desenvolvimento dos módulos e bases de 

dados integrados com os demais Sistemas, como: Secretaria de Controle e 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 
 
 Bases  de  dados  de  periódicos  internacionais 
  Academic  Search  Complete 
  Portal  da  Pesquisa  -  SPRINGER 
  SCIENCE  DIRECT 
  SCOPUS 
  
 DIALOG (Banco de dados com 996 BASES) 
 
 Biblioteca  Virtual  Pearson 
  Coleção  de  E-books  das  Editoras 
  (Ática, Artmed, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX,   

  Manole, Papirus, Pearson, Scipione) 
 
Manole, Papirus, Pearson, Scipione) 
 Manole, Papirus, Pearson, Scipione) 



 

65 

 

 

Registros Acadêmicos (SCRA), Recursos Humanos (RH), entre outros. As duas 

bibliotecas setoriais do Centro Universitário Módulo, em 2008, passaram a adotar o 

mesmo sistema da Universidade Cruzeiro do Sul. 

O catálogo on-line foi o primeiro a ser desenvolvido, com início em 1994, 

seguido do módulo de empréstimo, que está totalmente integrado com os registros 

dos corpos docente e discente. Esse sistema sofre, constantemente, adaptações e 

atualizações, garantindo a acessibilidade e a qualidade dos serviços.  

O Departamento de Sistemas da Universidade, juntamente com a Biblioteca 

Central, desenvolveu os seguintes produtos automatizados: Aquisição automatizada; 

Tombamento; Base de Dados de Livros e Teses (catálogo on-line, com mais de 

230.000 registros); Sistema de empréstimo: módulo integrado ao Registro Geral de 

Matrículas (RGM) e ao Setor de Recursos Humanos para inscrição automática de 

alunos e docentes, integrados à Base de Dados de Livros e Teses; Sistema de 

Reserva e Renovação: para documentos que estão emprestados. A comunidade 

conta também com a possibilidade de efetuar a renovação e reserva de livros on-

line.  

Desta forma, o empréstimo está totalmente automatizado e atende a todas as 

categorias de usuários (alunos, professores e funcionários), operando de forma 

integrada com o Sistema de Matrículas e com a Base de Dados de Livros e Teses, o 

que facilita e agiliza o processo de empréstimo e devolução de documentos. 

Também é permitido, por este módulo, a reserva de material.  

A Base de Dados de Livros e Teses está disponível por meio de terminais e 

também pela internet, para a comunidade acadêmica local. A recuperação pode ser 

feita por autor, título e assunto, facilitando a realização de pesquisas bibliográficas 

on-line.  

Em março de 2002, com o apoio da equipe do Campus Virtual, à época 

denominado Núcleo de Educação à Distância (NEAD), foi desenvolvido o site do 

Sistema de Bibliotecas (www.cruzeirodosul.edu.br/biblioteca), que permite acesso ao 

catálogo online e aos documentos eletrônicos. 
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5.3.1.3. Serviços oferecidos à comunidade acadêmica: 

À Comunidade acadêmica oferecem-se os seguintes serviços: consulta local, 

empréstimo domiciliar, reserva, empréstimo entre bibliotecas, comutação 

bibliográfica eletrônica, levantamento bibliográfico automatizado, pesquisa na 

Internet, reprografia e visita orientada, treinamento e orientação bibliográfica aos 

usuários.  

Além dos serviços básicos de atendimento, o Sistema de Bibliotecas está 

apto a oferecer outros serviços, como o de acesso à informação e aos documentos 

não existentes na Instituição, que fazem com que o Sistema se equipare aos 

serviços de qualquer biblioteca de referência.  

As bibliotecas oferecem: 

a) Levantamento bibliográfico automatizado: para este serviço, a Biblioteca Central 

tem uma assinatura com o Banco de Dados DIALOG, que disponibiliza mais de 

900 (novecentas) bases de dados bibliográficas, nos mais diferentes assuntos, o 

que garante acesso à informação mais atualizada de toda literatura internacional 

especializada. 

b) Empréstimo entre bibliotecas: com o acesso e recuperação de informações pela 

Internet, é possível conhecer o acervo das bibliotecas brasileiras e usufruir este 

serviço. Teses e livros de outras bibliotecas, não disponibilizados em formato 

digital, podem ser requisitados pela comunidade, mediante este tipo de 

empréstimo. 

c) Renovação e reserva on-line: os alunos e professores podem realizar de sua 

residência renovação e reserva de livros do seu interesse por meio do site da 

biblioteca. 

d) Comutação bibliográfica eletrônica: a comutação bibliográfica (solicitação de 

artigo de periódicos, teses e parte de monografias existentes em outras 

bibliotecas, no país ou no exterior) é utilizada tanto pelo corpo docente quanto 

pelo discente, constituindo-se em outro recurso complementar às necessidades 

de informação. A Biblioteca está filiada ao Programa COMUT, do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), como biblioteca 

solicitante, e está apta a participar da Comutação Eletrônica para receber 
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documentos via Internet, possibilitando atendimento diferenciado, rápido e de 

qualidade.  

e) Reprografia: o serviço de fotocópias está disponível para os usuários, com 

atendimento durante todo o expediente das bibliotecas (manhã, tarde e noite), em 

área de fácil acesso (Área de Convivência).  

f) Pesquisa na Internet: as bibliotecas disponibilizam aos usuários dez 

microcomputadores no Campus Martin de Sá e oito no Campus Centro, 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. O usuário conta com a orientação 

da biblioteca para estes acessos. 

g) Programa de educação de usuários (palestras): no início de cada semestre letivo, 

a pedido dos docentes, a biblioteca oferece, em especial aos calouros, instruções 

sobre o uso da biblioteca, do catálogo automatizado e dos serviços disponíveis.  

h) Visitas orientadas: os Coordenadores de cursos e/ ou professores podem solicitar 

visitas orientadas para grupos de alunos e outras necessidades específicas.  

i) Trabalho acadêmico: a biblioteca adota a Norma da ABNT (NBR 14724 - 

Informação e Documentação) para trabalhos acadêmicos e fornece orientação 

aos alunos interessados.  

j) Normatização bibliográfica: a biblioteca mantém toda coleção Normas de 

Documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), disponível 

para consulta. Oferece modelos de referências no site e orientação de uso para 

referências, citações e demais itens de documentação.  

 

5.3.1.4. Espaço físico e conservação do acervo 

A Biblioteca Setorial Martim de Sá localiza-se em área central do Campus e 

possui instalações adequadas do ponto de vista estético e técnico. São utilizadas 

estantes de aço dupla face para livros, com bibliocantos de aço em cada prateleira. 

As estantes e os livros passam periodicamente por limpeza geral, mantendo 

boas condições de uso e conservação da coleção. Essa conservação é garantida, 

também, pelo manuseio constante do material, facultado pelo livre acesso do 
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usuário ao acervo e pela utilização de estantes de aço para acomodação dos livros, 

o que facilita a limpeza diária de remoção de pó. Desse modo, evitam-se problemas 

com traças e fungos. 

Para estudo em grupo, os espaços são reservados em salas específicas, e 

algumas áreas abertas mantêm mesas retangulares com cinco lugares, para grupos 

menores.  

A Biblioteca Setorial Centro passou por reorganização do espaço físico, 

adotando livre acesso às estantes e melhorias no layout, passando a oferecer as 

mesmas condições de atendimento e de serviços da Biblioteca Setorial Martim de 

Sá. 

RECURSOS FÍSICOS – ESPAÇO / MOBILIÁRIO 

BIBLIOTECA SETORIAL MARTIM DE SÁ 

 

ESPAÇO 
ESPECIFICAÇÃO 

ESTANTES / MESAS 
N.º 

ASSENTOS 
ÁREA (M2) 

Acervo 
 

Estantes duplas, Expositores 
Mapoteca 

 112,83 

Atendimento 
 

Entrada / Guarda volume  
 Balcão 

03 16,87 

Leitura Individual 42   mesas individuais 42 47,21 

Estudo em Grupo 
04   mesas (7 lugares) 
01  mesa (6 lugares) 

34 35,17 

Internet 
06   mesas (2 lugares) 

01   mesa (1 lugar) 
13 17,08 

Processamento 
Técnico / Direção 

01   estação de trabalho 02 13,25 

Circulação 
Depósito, Circulação 

Sanitários etc. 
 131,36 

TOTAL  94 373,77 

 

 

6. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

6.1. Estratégia da gestão econômico-financeira 

 O Grupo Educacional Cruzeiro do Sul trabalha 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. 
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 As instituições de ensino superior particulares têm como principal fonte 

financiadora, senão única, as mensalidades dos alunos, portanto o planejamento e 

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, quanto de investimentos nas áreas de ensino, 

pesquisa, extensão e prestação de serviços. 

Tendo em vista estes princípios básicos, o Grupo Educacional Cruzeiro do Sul 

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; 

• 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. 

  

6.2. Previsão Orçamentária e cronograma de execução 

 

Para dar sustentabilidade financeira ao projeto de expansão do Módulo, o 

gerenciamento e planejamento 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 2010-2012. 

Ano Receita Líquida Custeio e Manutenção Investimentos 

2010 R$12.131.192 R$ 8.587.830 R$560.354 

2011 R$13.915.502 R$ 9.629.502 R$402.986 

2012 R$15.649.568 R$10.573.635 R$450.932 

 



 

70 

 

 

A projeção para o triênio 2010-2012, apresentada no quadro anterior, depende do 

comportamento do cenário macroeconômico brasileiro. 

 

7. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

7.1. Projeto de Avaliação e Acompanhamento 

 

O processo de Avaliação Institucional do Centro Universitário Módulo, iniciado 

em 2002, conforme expressa o PDI e demais documentos da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), consolidou parte da cultura avaliativa por meio de projetos que 

atenderam, precipuamente, o Ensino de Graduação. 

Com o surgimento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior  

(SINAES) e as mudanças institucionais, o processo foi sendo ampliado e, 

paulatinamente, passou por períodos de meta-avaliações1, de que decorreu novo 

Projeto de Avaliação Institucional2, visando a atender plenamente o contexto 

institucional e a Lei nº 10.861, de 14/04/2004, que implantou o SINAES.  

 

7.2. Missão da Avaliação Institucional 
 

Tendo em vista a nova orientação institucional, a missão passa ser a de: 

Gerar, convergir, analisar, sistematizar, contextualizar, compreender 

e divulgar informações de múltiplas naturezas que resultem de um 

processo avaliativo ético, político e cientificamente construído, capaz 

de envolver a comunidade institucional e possibilitar-lhe olhar 

reflexivamente sua atuação e a da Instituição, buscando a constante 

otimização do processo Institucional. (Projeto de Avaliação 

Institucional, 2010). 

 

                                                
1 Relatório de Avaliação Institucional do Centro Universitário Módulo – 2011, p. 17. Disponível para 
consultas na CPA da IES. 
2 Doc. Projeto de Avaliação Institucional do Centro Universitário Módulo – 2010/2012. Disponível para 
consultas na CPA da IES. 
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7.3. Objetivos Gerais da Avaliação Institucional:  

- Avaliar a Instituição como uma totalidade integrada, permitindo a 

autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas 

institucionais efetivamente realizadas, visando à melhoria da 

qualidade acadêmica e ao desenvolvimento institucional. 

- Privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa 

para gerar, nos membros da comunidade acadêmica, 

autoconsciência de suas qualidades e problemas, e desafiá-los para 

o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos institucionalizados 

para a sua realização. (Projeto de Avaliação Institucional, 2010).  

 

7.4. Objetivos Específicos da Avaliação Institucional: 

- Atender e ajustar-se, em seu âmbito de atuação, às 

concepções, diretrizes e orientações do SINAES, observando-se, em 

especial, a Lei nº 10.861, de 14/04/2004. 

- Atender e ajustar-se, em seu âmbito de atuação, às 

determinações emanadas dos dispositivos legais, que regulamentam 

os procedimentos da avaliação institucional na Educação Superior 

Brasileira. 

- Atender às determinações, orientações ou solicitações do 

Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, entidade mantenedora da 

Instituição. 

- Atender e ajustar-se, em seu âmbito de atuação, às 

determinações estabelecidas nos documentos orientadores e 

reguladores da Instituição. 

- Proporcionar condições para que a CPA desenvolva um 

exercício autônomo, ético, responsável e comprometido com o 

processo autoavaliativo. 

- Relacionar ações avaliativas às bases conceituais que orientam 

os Projetos Pedagógicos dos Cursos na Instituição e às Dimensões 

do SINAES. 

- Conhecer e avaliar as atividades acadêmicas em suas 

dimensões de ensino, pesquisa, extensão e de gestão; 

- Estimular o processo de autoavaliação e autocrítica, como 

elementos fundamentais para o crescimento pessoal, coletivo e 
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institucional. 

- Valorizar a representatividade e a participação como condição 

para a conquista de um processo avaliativo legitimado pelos que dele 

participam e se beneficiam. 

- Considerar a avaliação não como um processo apenas técnico, 

mas também como uma questão política, por ser espaço de atuação 

humana. 

- Impulsionar os mecanismos de retorno sobre a atuação 

universitária à comunidade interna e à sociedade, em consonância 

com as demandas científicas e sociais da atualidade. 

- Incentivar os membros e profissionais da CPA, no sentido de 

realizar estudos e pesquisas fundamentadas em suas atividades na 

Comissão. (Projeto de Avaliação Institucional, 2010).  

 

7.5. Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

No segundo semestre de 2010, após as mudanças na gestão do Centro 

Universitário Módulo, os procedimentos para a composição de nova CPA foram 

efetivados. Por meio da Portaria GR Nº 34/2010, nomeou-se a nova comissão que 

conta com nova coordenação e onze membros, distribuídos conforme indica o Art. 

11 da Lei nº 10.861, de 14/04/2004. O Projeto de Avaliação Institucional – 2010 e o 

Relatório de Avaliação Institucional – 2011 contêm o detalhamento completo sobre a 

CPA. 

 

7.6. Fundamentação Teórico-metodológica do processo 

 

Rever e estruturar o processo em andamento no Centro exigiu da nova CPA 

(2010) desconstruí-lo para enriquecê-lo. Avaliar a avaliação mostrou à Comissão 

que o processo estava mergulhado em um vácuo teórico e político, ainda que tenha 

havido razoáveis ações avaliativas, 

Sob a convicção de que avaliação é, além de técnico, um trabalho político que 

envolve pessoas, entende-se que deve pautar-se por paradigmas utilizados em 

ciências sociais e na educação, para que possa cumprir seu papel formador, ético e 
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solidário. Não basta a aplicação pura e simples de instrumentos avaliativos sem as 

devidas âncoras teórico-metodológicas. 

Neste sentido, preservando abordagens que indicam fatos e fenômenos e 

exigem a sua compreensão, bem como o exercício da crítica e o respeito pelo 

movimento institucional, o processo avaliativo busca aproximar, continuamente, a 

fundamentação de seu fazer ao paradigma crítico dialético, que prioriza o 

envolvimento, a participação e permite a utilização de métodos e técnicas 

diferenciadas. 

Hoje, os projetos e ações do processo autoavaliativo utilizam justificativas, 

metodologias e instrumentos teoricamente defensáveis, priorizando não só a medida 

dos fatos e fenômenos, como também sua interpretação.  

7.7. Metas e Ações da Avaliação Institucional – 2010/2012 

O novo projeto de autoavaliação compreende a operacionalização dos 

seguintes processos: 

• Processo de Planejamento. 

• Processo de Avaliação, Estudos e Levantamentos. 

• Processo de Comunicação e Envolvimento da Comunidade Institucional/ 

Acadêmica. 

• Processo de Descentralização, Participação e Apoio à Avaliação Institucional. 

• Processo de Informatização da Avaliação Institucional. 

• Processo de Coordenação e Articulação da Avaliação Institucional/ CPA/ 

SINAES. 

Os referidos processos compõem-se de projetos e ações conforme quadro a 

seguir, que especifica implantações, períodos e metas a serem alcançados. 
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7.7.1. Quadro de Metas e Ações da Avaliação Institucional  

 
Metas e ações – Avaliação 

Institucional  
Períodos 

Objetivos   
 

1. Reformulação do processo de 
Avaliação Institucional: 

� Reestruturação da CPA; 
� Revisão e definição da missão, 

dos objetivos e das propostas da 
Avaliação Institucional; 

� Elaboração do novo Projeto de 
Avaliação Institucional 

� Definição de equipes de apoio à 
Avaliação Institucional; 

� Ajustes nos documentos e 
registros da Avaliação 
Institucional. 

(2010 – 2º 
semestre) 

 
(2011 – 1º 
semestre) 

Garantir que o processo de Avaliação 
Institucional, em conjunto com as 
diversas avaliações, permita o avanço 
nas atividades acadêmicas.  

2. Ampliação do processo 
autoavaliativo, em atendimento à Lei 
10.861, de 14/04/2004. 

2010-2012 
(processo 
contínuo) 

2a) Garantir que o processo de Avaliação 
Institucional, em conjunto com as 
diversas avaliações, permita o avanço 
nas atividades acadêmicas. 
2b) Revisar e mapear os processos no 
âmbito acadêmico e administrativo. 

3. Intensificação e consolidação da 
inter-relação das avaliações internas 
e externas (SINAES, ENADE, ACGs, 
Autoavaliação), atendendo as 
Dimensões Institucionais. 

2010-2012 
(processo 
contínuo) 

3a)  Garantir que o processo de 
Avaliação Institucional, em conjunto com 
as diversas avaliações, permita o avanço 
nas atividades acadêmicas. 
3b) Obter conceitos de qualidade oficiais 
definidos para os cursos. 
3c) Implementar práticas pedagógicas 
diversificadas que concorram para a 
melhoria da aprendizagem.  
3d) Revisar e atualizar os Projetos 
Pedagógicos dos cursos de graduação. 
3e) Buscar estratégias e recursos que 
permitam acompanhamento contínuo dos 
estudantes. 
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Metas e ações – Avaliação 
Institucional  

Períodos 
Objetivos   

 
4. Elaboração e implantação dos 
Projetos: 
� Avaliação no Ensino de 

Graduação Institucional / Cursos; 
� Perfil Cultural e Socioeconômico 

de docentes e alunos do Ensino 
de Graduação; 

� Clima Acadêmico Organizacional; 
� Pesquisa de Clima Organizacional 

– Corpo Técnico-Administrativo; 
 

(2010 – 2º 
semestre) 

 
(2011 – 1º 
semestre) 

 
(2011 – 1º 
semestre) 

 
(2011 – 2º 
semestre) 

4a)  Promover a reestruturação dos 
processos acadêmico-administrativos, 
buscando eficiência, agilidade e 
facilidade de acesso a dados e 
informações. 
4b) Capacitar, continuamente, o corpo 
docente e pessoal técnico-administrativo, 
em conformidade com as demandas 
advindas da expansão e adoção de 
novas metodologias pedagógicas e 
novos processos. 
4c) Obter conceitos de qualidade oficiais 
definidos para os cursos. 
4d) Implementar práticas pedagógicas 
diversificadas que concorram para a 
melhoria da aprendizagem. 

4e) Revisar e atualizar os Projetos 
Pedagógicos dos cursos de graduação. 
4f) Buscar estratégias e recursos que 
permitam acompanhamento contínuo dos 
estudantes. 

 
5. Projeto: SINAES / Avaliação 

Institucional. 

2010-2012 
(processo 
contínuo) 

Todos citados nos itens anteriores  

6. Ampliação e consolidação do 
processo de comunicação e 
envolvimento da Comunidade 
Institucional: 
� Encontros da CPA com 

Coordenadores de Cursos; 
� Encontros da CPA com 

Professores; 
� Encontros da CPA com alunos 

representantes de classe dos 
Cursos de Graduação; 

� Encontros da CPA com gestores e 
funcionários; 

� Divulgação dos documentos 
elaborados pela CPA, referentes 
ao processo de avaliação em 
meios gráficos e eletrônicos. 

2010-2012 
(processo 
contínuo) 

6a)Analisar a funcionalidade dos 
sistemas de informação na âmbito 
acadêmico e administrativo e promover 
sua consolidação. 
6b) Aperfeiçoar os mecanismos de 
divulgação de ações acadêmico-
administrativas. 
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Metas e ações – Avaliação 
Institucional  

Períodos 
Objetivos   

 
7. Elaboração de Relatórios: 
� Relatórios parciais (divulgação 

interna); 
� Relatório de Avaliação Institucional 

(a serem enviados ao MEC em 
março de 2011 e 2012). 

2010-2012 

Todos citados nos itens anteriores  8. Elaboração de Planos Anuais da CPA 2010-2012 

9. Realização de Meta-avaliação do 
processo vivenciado  

2012 

10. Elaboração do Projeto de Avaliação 
Institucional – 2013 / 2017 em 
função da metaavaliação e da 
trajetória do PDI 

2012 

 
 

 

7.8. Considerações  

A CPA observa que a missão, os objetivos, a fundamentação teórico-

metodológica e os eixos que norteiam a área da Avaliação Institucional, por serem 

abrangentes e institucionais, mantêm coerência teórica e prática com as diretrizes e 

metas do PDI, documento norteador do fazer institucional. 

Toda a documentação referente às propostas, à execução e exposição de 

resultados, bem como de seu uso prático, está disponível na CPA da Instituição e do 

Grupo Cruzeiro do Sul.  

 


