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APRESENTAÇÃO 

 

Neste ano de 2011, o Centro Universitário Módulo atualiza seu Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), na esteira de um conjunto de ações que visa ao aprimoramento da 

de sua atuação acadêmica, mediante um processo de análise e discussão que envolve 

toda a comunidade universitária. Esta atualização torna-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. 

Expressão da vontade explícita e compartilhada desta Instituição, visando à 

consecução de sua missão e objetivos, o PPI, instrumento político, teórico e 

metodológico, como bem expresso em sua Introdução, é “uma referência para a ação 

educativa no âmbito acadêmico de ensino da graduação, da pós-graduação e pesquisa 

e da extensão”. 

Assim, o PPI, pautando-se por políticas nacionais para a Educação Superior no país, 

contém um conjunto de decisões, procedimentos e ações articulados com vistas a 

marcar a identidade institucional e garantir a qualidade das atividades acadêmicas, 

visando à boa formação do alunado, ao preparo para a cidadania e à qualificação para 

o mundo do trabalho. 

Como projeto, representa a aspiração do Módulo de intervir na realidade existente, na 

busca incessante do aperfeiçoamento; por isso, deve ser entendido o PPI como algo 

em construção, sujeito, pois, a alterações, que devem ser resultantes de momentos de 

reflexão envolvendo os diversos agentes educacionais. 

Para finalizar esta apresentação, uma citação de Veiga (2004, p. 25), ainda que muito 

sucinta, expressa como o Módulo concebe este documento: 
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O projeto pedagógico é mais do que uma formalidade institucional: é uma 

reflexão sobre a educação superior, sobre o ensino, a pesquisa e a extensão, 

a produção e a socialização dos conhecimentos, sobre o aluno e o professor 

e a prática pedagógica que se realiza na universidade. 

 

Profª. Drª. Sueli Cristina Marquesi 

- Reitora - 
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INTRODUÇÃO 

Assumindo sua natureza de projeto, o PPI é uma referência para a ação educativa no 

âmbito acadêmico de ensino da graduação, da pós-graduação, da pesquisa e da 

extensão. Construído com a participação da comunidade acadêmica, expressa uma 

proposta político-pedagógica, que, considerando a realidade socioeconômica e 

cultural, se orienta pelos princípios filosóficos assumidos pela Instituição. 

Estes princípios expressam o conjunto de valores presentes no Módulo, que norteiam 

a construção permanente de sua identidade e regem suas diretrizes e metas. São eles: 

• 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. 

Como documento orientador das ações educativas à comunidade interna, o presente 

PPI organiza-se em três seções. 

Na primeira seção, Breve Histórico do Módulo, apresenta-se sua origem e 

desenvolvimento, bem como sua inserção regional e áreas de atuação, a fim de situar 

o leitor em seu contexto sócio-histórico-cultural. 

A segunda seção, Políticas Institucionais, trata-se das políticas de ensino de graduação, 

de pós-graduação e pesquisa, de extensão, de educação a distância e de avaliação 

institucional, destacando as concepções de ensino e aprendizagem, de avaliação, de 

currículo, de pesquisa, de extensão, bem como de seus parâmetros operacionais. 
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Na terceira seção, Gestão e Orçamento, discorre-se sobre a forma de conceber a 

gestão acadêmico-administrativa no Módulo e sobre a política de orçamento para a 

concretização das políticas apresentadas na seção anterior. 

1. BREVE HISTÓRICO DO 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. Origem e Desenvolvimento  

Primeira Instituição de Ensino Superior (IES) do Litoral Norte do Estado de São Paulo, o 

Centro Universitário Módulo originou-se do Colégio Módulo, reconhecido pela 

tradição em Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pré-Vestibular. 

Em 1988, com o nome de Faculdade de Educação, ofereceu o primeiro curso, 

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

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

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.  

Em 2001, o Curso de História (Licenciatura e Bacharelado) obteve a autorização de 

funcionamento. 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). 

Em 2003, o primeiro prédio da nova área, com dezenove salas de aula, entrou em 

funcionamento, ampliando as condições de oferta dos cursos. 

Nessa trajetória, que teve início com apenas nove salas de aula, observa-se 

significativo crescimento. À medida que novos cursos foram implantados, novos 
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prédios foram construídos. Hoje são dois campi, que funcionam nos períodos diurno e 

noturno, em modernas e amplas instalações. 

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 Pedagógico Institucional, 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. 

Estas 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 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 Petrobras 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.  
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Segundo a Fundação SEADE, a previsão para 2020 é de uma população de 111.605 

habitantes. 

Gerando cerca de cento e sessenta empregos diretos, a IES contribui para 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 mantém um centro de excelência no 

Ensino, 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. 

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 excelente desempenho dos egressos em concursos públicos e 

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

consequência 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 de sua Missão:  
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“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, abaixo indicadas, expressam o conjunto de valores presentes na 

Instituição, espelham sua filosofia e regem 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 de tecnologia, 

cursos de extensão e de pós-graduação) e desenvolver atividades de extensão e de 

pesquisa, orientando-se pela legislação educacional vigente. 

• Graduar, certificar e aprimorar profissionais, docentes e pesquisadores. 

• Fomentar a 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 seus projetos de vida. 

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

divulgação. 
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2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

Nesta seção, conforme indicado na introdução, estão expressas as propostas político-

pedagógicas que devem nortear as ações educativas com vistas ao alcance da 

qualidade acadêmica. Compreende as políticas de ensino de graduação, de pesquisa e 

de ensino de pós-graduação, de extensão, de educação a distância e de avaliação 

institucional. 

2.1. Políticas de Ensino de Graduação 

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

pedagógicas, procurando demonstrar 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. 

• Seriedade e transparência. 

• Eficiência no atendimento ao estudante. 

• Comprometimento e sintonia com a legislação da educação superior. 

Ao tratar das políticas de ensino de graduação, o presente PPI ressalta o 

comprometimento do Módulo com a qualidade acadêmica, por meio da oferta de 

cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnológicos), nas modalidades 

presencial e semipresencial, ministrados por professores qualificados e titulados, com 
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a disponibilização de infraestrutura moderna, adequada à especificidade de cada 

curso. 

Nesse sentido, é importante explicitar a concepção de currículo adotada pelo Módulo, 

que orienta a metodologia institucional de construção de currículos. Contrapondo-se à 

concepção tradicional de currículo, em que se pautaram os currículos mínimos, 

definindo, independentemente do contexto socioeconômico e cultural, um rol de 

disciplinas estanques, bem como procedimentos metodológicos que privilegiavam o 

modelo transmissivo-reprodutivo, no Módulo, o currículo deve ser entendido como 

elemento formador de identidades individuais e sociais, o que pressupõe a adoção de 

referenciais socioantropológicos, psicológicos, epistemológicos e pedagógicos em 

consonância com o perfil humano e profissional do egresso. Esta forma de pensar o 

currículo é corroborada por Moreira e Silva (1995, p. 8), quando afirmam que “[...] o 

currículo produz identidades individuais e sociais particulares. O currículo não é um 

elemento transcendente e atemporal – ele tem uma história, vinculada às formas 

específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação”. 

As novas formas de organização da sociedade e da educação apontam a necessidade 

de uma concepção de currículo como um conjunto de elementos mediante os quais se 

concretizam os processos de ensino e de aprendizagem em um determinado espaço e 

tempo, respeitando as especificidades locais, sem perder de vista o contexto global, e 

garantindo a identidade e o diferencial do curso. Na educação, essas novas formas de 

organização devem ser orientadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), que 

substituíram os antigos currículos mínimos, constituindo-se nos fundamentos legais e 

pedagógicos para a elaboração dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs), que 

constituem a expressão do currículo. 

Pautado por esta concepção, o Módulo prevê a adoção de uma metodologia de 

construção de currículos, cujos procedimentos devem ser cuidadosamente 

observados. Um dos pressupostos dessa metodologia diz respeito à construção 

coletiva do PPC. Veiga (2000, p. 190) ressalta que “a adesão à construção do projeto 

não deve ser imposta, e sim conquistada por uma equipe coordenadora, 
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compromissada [...]. Daí o sentido de transparência e de legitimidade”. Acredita-se que 

este deva ser um processo dialógico, no qual as diversas vozes sejam consideradas; 

logo é imprescindível que haja consulta à comunidade acadêmica (professores, alunos, 

egressos etc.), ao mundo do trabalho e à literatura específica. 

Assim, ao se elaborar o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), faz-se necessária a 

composição de uma equipe de trabalho, formada por especialistas da área em foco, 

bem como por profissionais da área de educação. As etapas metodológicas a serem 

seguidas para a construção de currículo consistem em: 

• estudo da legislação educacional pertinente ao curso (DCNs, por exemplo); 

• leitura de documentos acadêmicos (teses, dissertações, artigos) que tratem da 

área específica de formação; 

• aplicação de questionários e/ ou entrevistas para levantamento do perfil 

profissional e humano desejado para o egresso do curso a ser implantado 

(coleta de informações com profissionais do mundo do trabalho, 

empregadores, alunos concluintes etc.); 

• validação do perfil profissional e humano, que deve conter conhecimentos, 

habilidades e atitudes, bem como mapeamento de áreas de atuação; 

• estabelecimento de objetivos gerais e específicos do curso em foco; 

• elaboração da Matriz Curricular (MC), com apresentação de grade curricular, 

ementas e bibliografia adequadas à formação do perfil profissional e humano 

desejado, bem como procedimentos metodológicos e avaliativos;  

• apresentação de corpo docente qualificado;  

• previsão de infraestrutura específica para o funcionamento do curso, bem 

como cronograma de sua implantação 

 
Elaborado o PPC e validado pela equipe de trabalho, o passo seguinte consiste em sua 

submissão aos órgãos colegiados, especificamente, Conselho de Ensino, Pesquisa e 
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Extensão (CONSEPE) e Conselho Universitário (CONSU), conforme estabelece o 

Regimento Geral do Centro Universitário Módulo. 

Aprovada a implantação do curso, há de se garantir as condições necessárias para sua 

oferta, previstas no PPC, bem como acompanhamento e avaliação de sua 

implementação. Concorre para esta ação o Núcleo Docente Estruturante (NDE), que 

tem a função de discutir e elaborar propostas sobre (de): 

• diretrizes do curso e sua integração ao planejamento do ensino de graduação; 

• programas e atividades implementadas pelo curso; 

• alterações necessárias ao curso em virtude de mudanças na política 

educacional e institucional, bem como de exigências do mundo do trabalho; 

• questões específicas referentes ao curso, tais como: laboratórios, 

equipamentos, salas-ambiente, mobiliário etc. 

• atualização do acervo bibliográfico. 

Sendo, portanto, a elaboração e implementação do PPC um processo dinâmico de 

ação-reflexão-ação, observa-se a necessidade de entendê-lo como um documento 

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

de um documento técnico-burocrático. Em outros termos, o PPC deve ter um caráter 

flexível, possibilitando as necessárias adequações de ordem acadêmico-pedagógica. 

Deste modo, o PPC deve configurar-se como um processo que norteia as ações da 

gestão acadêmica, dos professores, dos alunos do curso e do corpo técnico-

administrativo, gerando um compromisso definido e cumprido coletivamente. Por isso, 

a importância de ser amplamente discutido e divulgado junto à comunidade 

acadêmica. 

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

conhecimento contempladas nas DCNs e na legislação educacional e profissional 
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pertinentes, deve compreender três dimensões: a Organização Didático-Pedagógica, o 

Corpo Docente e a Infraestrutura. 

2.1.1. PPC e Organização Didático-Pedagógica 

Na organização didático-pedagógica, que deve englobar a concepção do curso, em que 

se apontam as concepções de ensino e aprendizagem e os fundamentos teóricos da 

área específica, o perfil humano e profissional, os objetivos, a grade curricular, 

ementas e bibliografia, procedimentos metodológicos e avaliativos, bem como 

atividades inerentes à formação do profissional, é importante considerar algumas 

concepções orientadoras, descritas a seguir. 

2.1.1.1 . Concepção de ensino e aprendizagem 

Discutir concepções de ensino e aprendizagem no âmbito de uma instituição de ensino 

superior, a que jovens e adultos recorrem visando à qualificação para o exercício 

profissional, impõe que se contextualizem, ainda que sucintamente, as mudanças na 

sociedade contemporânea, que apontam formas diversificadas de relação com o 

conhecimento, exigindo, pois, que a educação superior repense seu fazer. 

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

políticas; cidadãos detentores de valores éticos que os impulsionem na busca 

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

uma instituição de ensino superior precisa estar imbuído desses princípios, formando 

profissionais que exerçam suas funções de forma ética, responsável e comprometida. 

A fim de avançar na concretização desta instituição preocupada com o aspecto social e 

com a formação ética de seus alunos, é preciso rever as ações do ensino e 

redimensioná-las. Para isso, é imprescindível caminhar em direção à 

interdisciplinaridade e à reformulação dos currículos. 

A interdisciplinaridade, a prática da pesquisa e a flexibilidade curricular apresentam-se 

como elementos essenciais para que se contribua para a compreensão da realidade 

atual, que apresenta um grau de complexidade cada vez maior. A compreensão desta 

realidade apresenta-se como alicerce para a busca da superação dos principais 
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problemas enfrentados nos tempos atuais, pois, somente compreendendo o que está 

posto, podemos questionar para intervir. 

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

matéria-prima, e o seu processamento é a base do sistema socioeconômico. Em 

decorrência, nesta sociedade, prioriza-se o domínio de certas habilidades, tais como: 

competências para tratar a informação (identificar fontes seguras, selecionar 

informações, transformar informações em conhecimentos etc.), autonomia, 

capacidade para tomar decisões, trabalho em equipe, polivalência, flexibilidade, entre 

outras. Isto é, a sociedade da informação impõe novas exigências que supõem, no 

âmbito da educação superior, uma considerável transformação da relação dos 

professores e alunos com o conhecimento, de seu papel e, principalmente, de sua 

identidade e de suas competências.  

A sociedade de informação não só exige nova postura dos cidadãos, mas também cria 

novas expectativas para o direcionamento dos processos de ensino e aprendizagem e, 

consequentemente, da formação profissional. 

Embora se vislumbrem novas possibilidades de lidar com as informações, que criam 

novas expectativas em relação ao processo de ensino e aprendizagem, o que se 

observa, mais frequentemente, é o exercício de uma prática mediante a qual o 

professor, valendo-se fundamentalmente de aulas expositivas, transmite aos alunos 

informações e experiências, destes esperando sua retenção e reprodução. 

Neste modelo, por alguns denominado transmissivo-reprodutivo, a ação educativa 

centraliza-se no professor, a quem cabe instruir, comunicar conhecimentos ou 

habilidades, fazer saber, mostrar, guiar. Desta forma, a função da escola e da prática 

docente é transmitir às novas gerações o conjunto de conhecimentos disciplinares que 

compõem a nossa cultura. Ao aluno cabe reproduzir as informações recebidas para a 

resolução de exercícios de fixação e para responder questões de avaliação, de cujos 

resultados decorrem a aprovação ou a reprovação. 

Não há, via de regra, a preocupação de criar situações que possibilitem ao aluno 

relacionar significativamente o novo conhecimento e aquele de que se vale para 
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interpretar e enfrentar os desafios da vida cotidiana. O sucesso da ação educativa, 

segundo este enfoque, depende de como o professor define os objetivos das tarefas, 

identifica e gradua adequadamente os conteúdos e seleciona estratégias/técnicas 

específicas. Mais frequentemente, ocorre a incorporação dos conteúdos disciplinares 

de maneira memorialística e superficial, os quais, por conseguinte, facilmente caem no 

esquecimento e raramente são transferidos para novos contextos. 

Ainda, como bem coloca Masetto (2003a, p. 28), a preocupação docente, salvo raras 

exceções, restringe-se a que os alunos adquiram conhecimentos, informações, se 

desenvolvam intelectualmente; está, pois, voltada apenas para o aspecto cognitivo. 

Pouca importância é dada ao desenvolvimento de suas habilidades humanas e 

profissionais e de atitudes e valores integrantes à vida profissional, bem como à 

formação de cidadãos comprometidos com os problemas e o desenvolvimento de sua 

sociedade. A idéia de que o aluno deva ser visto em sua totalidade e, como um todo, 

deva desenvolver-se, parece tornar-se menos presente, à medida que os graus de 

escolaridade se tornam mais elevados, o que se observa principalmente no ensino 

superior. 

Assim desenvolvido, o processo de ensino e aprendizagem apoia-se numa concepção 

de conhecimento como algo pronto, acabado, estável, que vem de fora do sujeito e 

nele se instala por meio dos sentidos, independentemente de sua vontade. Conforme 

este enfoque, o “conhecimento é só o reflexo da estrutura do ambiente, e aprender é 

reproduzir a informação que recebemos”. (POZO, 2002, p. 48) 

Esta forma de conceber o processo de ensino e aprendizagem, focado na transmissão 

e reprodução do saber (modelo transmissivo-reprodutivo ou educação bancária
1), 

valorizando posturas memorialísticas e repetitivas, torna-se, evidentemente, 

                                                             
1 Expressão cunhada por Paulo Freire, que, em sua militância e estudos, defendia uma nova postura na 

ação educativa que denominou Educação Problematizadora. Segundo esta postura, o ato educativo é 
um processo dialético no qual o educando constrói o conhecimento a partir do contexto, fundindo 
aprendizagem e experiência social numa aventura de aquisição da liberdade, tornando-se ele próprio 
agente de seu destino, senhor de sua história. Esta forma de conceber o ato educativo encontra-se 
discutida em diversos textos de Freire, especialmente nas obras Educação como prática da liberdade 
e Pedagogia do Oprimido. 
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inadequada e “deve dar lugar a uma cultura da compreensão, da análise crítica e da 

reflexão sobre o que fazemos e acreditamos e não só do consumo, mediado e 

acelerado da tecnologia, de crenças e modo de fazer fabricados fora de nós”. (POZO, 

2000, p. 40).  

A reflexão sobre a aquisição e produção de conhecimento, num mundo complexo, em 

que novas demandas sociais e econômicas atingem um número cada vez maior de 

cidadãos, leva, inevitavelmente, a que os temas “saberes e competências” estejam 

presentes nos debates sobre o processo de ensino e aprendizagem. Há concordância 

em que, para fazer frente às contínuas mudanças por que passa a sociedade, é 

fundamental que o cidadão disponha de um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, que, associado à experiência, permita condições ao indivíduo de um saber-

fazer, um saber-ser e um saber-saber. 

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

não se dá, exclusivamente, por meio dos docentes e, consequentemente, nas 

instituições de ensino. Nossos alunos, muito rapidamente, podem acessar informações 

que circulam nos sofisticados meios eletrônicos. Estabelecem-se, assim, novas 

possibilidades de relação com o saber produzido, o que leva a colocar em discussão a 

forma como, tradicionalmente, se desenvolve a ação educativa, mais precisamente a 

maneira de pensar e concretizar o processo de ensino e aprendizagem, algo que vem 

fazendo o Grupo Cruzeiro do Sul Educacional ao propor sua Metodologia Institucional 

Aprender na Prática ( JARMENDIA, 2005) como diretriz metodológica. 

Neste contexto, em que se coloca em dúvida a eficiência do processo de ensino e 

aprendizagem calcado na transmissão e reprodução do saber, importa citar Pérez 

Gómez (1998, p. 72), segundo o qual 

o objetivo da educação e do ensino é provocar nele [estudante] o 

desenvolvimento de capacidades, conhecimentos e atitudes que lhe 

permitam se desempenhar por si mesmo no meio em que vive. 

Aprender a aprender, perceber, interpretar, raciocinar, investigar e 

intervir na realidade são capacidades operativas que somente se 

aprendem agindo, fazendo, intervindo ativamente, mediando, enfim, 

entre as situações externas e as condutas. 
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A postura memorialística de um conjunto de conhecimentos já não atende às 

necessidades de uma sociedade complexa, em contínua transformação, logo é 

imprescindível redirecionar o foco do processo de ensino e aprendizagem, colocando-

o, conforme se depreende das falas dos professores do Grupo Cruzeiro do Sul 

Educacional2, na participação ativa e crítica do aluno em seu processo de aquisição de 

conhecimentos práticos e teóricos, de desenvolvimento de habilidades e de formação 

de atitudes e valores, no qual os conteúdos devam ser aprendidos de forma 

significativa e relevante e possam constituir fundamentos para que os estudantes 

desenvolvam as competências3 necessárias ao exercício profissional e sua participação 

crítica na sociedade. 

Não há dúvida de que os conhecimentos culturalmente elaborados são fundamentais 

na tomada de decisão e na ação necessária ao enfrentamento dos desafios postos pelo 

exercício profissional. Não se prescinde, porém, na resolução de situações-problema 

na vida pessoal e no fazer profissional, de habilidades, valores e uma certa dose de 

sentimentos e emoções. Logo, a aprendizagem há de estar voltada para o 

desenvolvimento integral do aluno. Isto é, impõe-se que o aluno seja visto em sua 

totalidade e, como um todo, possa desenvolver-se. 

Masetto (2003a), ao tratar do papel do ensino superior na formação do cidadão e 

futuro profissional, defende a idéia de que o processo de aprendizagem visa ao 

desenvolvimento da pessoa em sua totalidade, compreendendo, no mínimo, quatro 

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

atitudes ou valores. 

A área do conhecimento, conforme afirma o autor, caracteriza-se pela aquisição, 

elaboração e organização de informações, estabelecendo-se a necessária relação com 

                                                             
2 No processo de elaboração da Metodologia Institucional Aprender na Prática, os professores foram 

consultados, manifestando suas concepções sobre aprendizagem e discorrendo sobre procedimentos 
que possam concorrer para o aprendizado na prática. 

3
 Competência é “a aptidão para enfrentar um conjunto de situações análogas, mobilizando, de forma 

correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, 

microcompetências, informações, valores, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio”. 
(PERRENOUD; THURLER, 2002, p.19) 
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o conhecimento que o aluno já possui, para confirmá-lo, ampliá-lo ou até mesmo 

ressignificá-lo. Importa, ainda, nesta área, o desenvolvimento das capacidades de 

inferência e generalização de conclusões, de transferência de conhecimentos para 

novas situações, de identificação e comparação de diferentes pontos de vista sobre a 

mesma temática, bem como de formulação e defesa de suas próprias opiniões. 

Na área afetivo-emocional, o trabalho tem por finalidade possibilitar ao aluno 

crescente conhecimento de si mesmo, que lhe permita o reconhecimento de seus 

limites e de suas potencialidades, visando a desenvolver estratégias para a superação 

daqueles e otimização destas. Segundo Masetto (2003a, p. 38), o desenvolvimento 

nesta área implica “abrir espaços para que sejam expressos e trabalhados aspectos 

como atenção, respeito, cooperação, competitividade, solidariedade, segurança 

pessoal, superando as inseguranças”. 

A área de habilidades humanas e profissionais abrange tudo o que é possível fazer com 

os conhecimentos adquiridos, concorrendo para seu desenvolvimento o exercício da 

habilidade de expressar-se e comunicar-se com diferentes interlocutores, em 

diversificadas situações comunicativas, bem como de trabalhar em equipe, de forma 

interdisciplinar. Na área de atitudes e valores, Masetto (2003a) trata da necessidade 

de os cursos superiores se preocuparem com que seus educandos valorizem a 

atualização contínua do conhecimento, a pesquisa, a cooperação, a solidariedade, a 

postura crítica, a criatividade e o trabalho em equipe. 

Se ao processo de ensino e aprendizagem cumpre possibilitar participação ativa e 

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

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

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

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

conhecimento), criação e transformação de significados. Neste sentido, é necessário 

que a prática docente esteja direcionada para “orientar e preparar as trocas entre os 

alunos(as) e o conhecimento, de modo que os sistemas de significados compartilhados 

que os estudantes vão elaborando sejam enriquecidos e estimulados” (Pérez Gómez, 
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1998, p. 85). Espera-se, pois, que a relação que se estabeleça entre professores e 

alunos passe a ser de parceria e co-responsabilidade, em que ambos trabalhem pelo 

mesmo objetivo: a aprendizagem. 

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

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

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

experiência escolar anterior, os quais, convencionalmente, vimos denominando 

conhecimento prévio. 

É esse conjunto de significados, adequadamente problematizado que serve de 

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

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

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

a comunicação na aula começa respeitando e mobilizando os esquemas de 

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

compartilhado por Pérez Gómez (1998), quando afirma ser necessário que as aulas se 

baseiem no conhecimento, na linguagem e nos propósitos do grupo de alunos, ainda 

que possam ser considerados, pelo professor, de menor potencialidade para explicar 

os acontecimentos da realidade. 

Proceder desta forma concorre para que a aprendizagem seja significativa, o que, por 

certo, conduz ao desempenho com sucesso frente às demandas específicas do 

ambiente acadêmico. Porém, isto não é suficiente, considerando-se as exigências da 

sociedade contemporânea e o objetivo da educação (conforme Pérez, citado 

anteriormente), principalmente no que concerne a intervir na realidade. A 

aprendizagem, portanto, deve revestir-se de relevância. 

A aprendizagem é relevante quando os conhecimentos adquiridos se incorporam de 

tal forma ao pensamento do aluno/ futuro profissional, que é possível mobilizá-los 

para a aquisição de novos conhecimentos e resolução de situações-problema postos 

pelo exercício profissional e pela realidade que se vive. Ou seja, não se trata de 

aprender por aprender, conhecer por conhecer, mas de aplicar, transferir o que se 
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aprende para novas situações, que exijam a mobilização dos saberes4 adquiridos. Para 

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

em que os conteúdos/ conhecimentos adquiram significado compartilhado e 

negociado, ao serem utilizados na prática cotidiana. 

Concebido desta forma o processo de ensino e aprendizagem, importa tecer 

considerações sobre procedimentos que podem concorrer para sua concretização, o 

que se expõe a seguir, orientando-nos, principalmente, pela pesquisa realizada junto 

aos professores do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, sem deixarmos, contudo, de 

recorrer às idéias de estudiosos da área. 

Recomenda-se que os professores organizem os estudos em torno de situações reais e 

cada vez mais complexas que exigem participação ativa e crítica do aluno, na medida 

em que o levem a mobilizar os recursos de que dispõe, inclusive os conhecimentos 

práticos e teóricos já construídos, a buscar novas informações, bem como a rever 

valores e exercitar atitudes mais adequadas aos objetivos que lhe foram propostos ou 

que escolheu. O trabalho com situações-problema, projetos, oficinas, jogos 

empresariais, atribuição de papéis (simulações; audiências simuladas), estudo de caso 

etc. representa alguns procedimentos que se prestam a este fim. 

Investir na epistemologia da curiosidade parece ser uma atitude que contribui para o 

Aprender na Prática. Segundo esta epistemologia, conforme Masetto (2003b), 

aprender a formular questões, a procurar respostas para suas indagações, que 

satisfaçam sua curiosidade, é mais importante que reproduzir respostas elaboradas 

por outros. Isto é, pretende-se que haja um empenho em despertar nos alunos o gosto 

pela pesquisa, o significado da busca do conhecimento, aguçando a curiosidade e 

respeitando a forma de apropriação do conhecimento pelos discentes. Isto implica não 

apenas incentivar, mas também orientar, a pesquisa técnico-científica (em bibliotecas, 

periódicos, revistas especializadas, congressos, meios virtuais etc.) na elaboração e 

desenvolvimento de projetos, seminários etc. 

                                                             
4
 A palavra “saber” é usada no sentido que lhe atribui Tardif (2002, p. 258): “Damos aqui à noção de 

‘saber’ um sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou 

aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser”. 
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A forma de tratar os conteúdos deve ser tal, que, de fato, ajude o aluno a identificar 

fontes de consulta, coletar informações, relacioná-las, organizá-las, discuti-las e 

debatê-las com seus colegas, com o professor e outras pessoas (interaprendizagem), 

“até chegar a produzir um conhecimento que seja significativo para o aprendiz, 

conhecimento que incorpore ao seu mundo intelectual e vivencial e o ajude a 

compreender sua realidade humana e social, e mesmo a interferir nela”. (MASETTO, 

2003a, p. 49). 

Esta postura do professor, que Masetto denomina mediação pedagógica, “busca abrir 

um caminho a novas relações do estudante: com os materiais, com o próprio contexto, 

com outros textos, com seus companheiros de aprendizagem, incluindo o professor, 

consigo mesmo e com seu futuro” (MASETTO, 2003a, p. 49).  

No exercício da mediação pedagógica, conforme mostra o autor, cabe ao professor: 

• garantir o diálogo permanente e a troca de informações e experiências; 

• criar espaço adequado ao debate de dúvidas, questões ou problemas; 

• apresentar perguntas orientadoras e estimular questionamentos; 

• auxiliar nas carências de conhecimento e na superação das dificuldades 

reveladas pelos alunos; 

• desencadear e incentivar reflexões; 

• possibilitar intercâmbio entre a aprendizagem e o exercício da profissão na 

sociedade real; 

• auxiliar o aprendiz no estabelecimento de relações entre o já conhecido e o 

novo; 

• colocar o aprendiz frente-a-frente com questões éticas, sociais, profissionais; 

• cooperar para que o aprendiz use e comande as novas tecnologias para 

aprendizagem. 

Ainda, relativamente ao tratamento dado aos conteúdos, é necessário o 

desenvolvimento de um trabalho mais interdisciplinar (rumo a uma menor 

fragmentação do conhecimento), visando à busca da articulação dos saberes na 

discussão de temas, na elaboração e desenvolvimento de projetos, nas atividades 

clínicas, na solução de situações-problema, no estudo de caso etc. Em outros termos, 
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conforme expressa Fazenda (2001, p. 15), “é preciso olhar o fenômeno sob múltiplos 

enfoques, o que vai alterar a forma como habitualmente conceituamos”. 

No Módulo, desenvolvem-se projetos de extensão junto à comunidade, cuja 

articulação com o trabalho realizado em sala de aula importa perseguir, o que implica 

a necessidade de que os professores tenham informação da existência de tais ações e 

busquem melhor conhecê-las. A participação de professores e alunos em tais projetos, 

além de constituir uma excelente oportunidade de contato com a realidade, sua 

análise e transferência de conhecimentos práticos e teóricos, pode possibilitar a 

discussão de questões éticas, sociais e profissionais, imprescindível à formação do 

futuro profissional. 

Na metodologia proposta, o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) aparece como um 

dos eixos curriculares que perpassa todo o currículo e favorece a integração das 

disciplinas e a articulação teoria e prática; por meio dele é possível desencadear o 

processo de reflexão sobre a prática, bem como criar condições para retomar e revisar 

os conhecimentos teóricos e aprender com o saber de experiência do outro. O ECS não 

pode mais ser visto como horas a cumprir, mas como fonte de questões e situações 

problemáticas sobre a prática, que se tornam objeto de discussão e reflexão no 

interior da sala de aula. 

Ainda, para favorecer a articulação teoria e prática, além do estágio, recomenda-se 

possibilitar ao aluno a realização de visitas técnicas orientadas e estimular sua 

participação em Atividades Complementares (ACs) de cunho acadêmico, científico e 

cultural, seguidas de discussão e reflexão no espaço da sala de aula. Para que 

cumpram sua finalidade, segundo Masetto (2003a), são necessários alguns cuidados: 

as atividades devem estar integradas aos temas em estudo; os alunos devem dispor de 

um roteiro de observações e/ ou entrevistas, bem como ter sido orientados sobre 

como registrar dados e informações obtidas e elaborar relatórios, que possam ser 

objeto de estudo e debate e nos quais seja possível identificar questões que 

contribuam para a articulação teoria e prática. 
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Os Seminários, largamente usados em nossas salas de aula, podem constituir 

procedimento adequado ao Aprender na Prática, porém cumpre desenvolvê-lo de 

forma a não se restringir à exposição de dados e informações coletados. Masetto 

(2003a) propõe que se desenvolvam em dois momentos significativos: 1) cada equipe, 

a partir do assunto previsto, realiza a pesquisa, organiza os dados, fundamenta suas 

ideias, elabora relatório de pesquisa e socializa o conhecimento produzido; 2) o 

professor escolhe um tema não pesquisado por qualquer grupo, mas, para cujo 

debate, nas pesquisas realizadas, haja ideias e informações que possam ser 

largamente aproveitadas. São estas ideias que os grupos buscam em seus relatórios 

para participar do debate. 

Além destes procedimentos, que envolvem fundamentalmente professores e alunos, 

são necessárias medidas que ultrapassem os limites da sala de aula: algumas são da 

responsabilidade das Coordenações de Curso; outras, da Instituição, como: bolsas de 

iniciação científica; subsídios à realização de eventos acadêmico-científico-culturais 

(seminários; mesas-redondas; workshop; exposições; apresentações musicais e 

teatrais etc.); estabelecimento de parcerias com instituições e empresas públicas e 

privadas; programas de qualificação profissional, entre outras. 

Se o objetivo do processo de ensino e aprendizagem não é a reprodução dos saberes, 

mas sua construção, orientando-se pelo conhecimento já construído, a forma de 

conceber a avaliação também deve ser repensada, conforme se expõe a seguir. 

 

2.1.1.2 . Concepção de Avaliação 

Considerando a concepção de ensino e aprendizagem que embasa a metodologia 

institucional Aprender na Prática, o significado atribuído à avaliação de ensino abrange 

não apenas sua aplicação e seu resultado, mas também sua utilização como 

fundamento para a ação educativa. 

Neste sentido, a avaliação de ensino deve ser entendida como um procedimento 

investigativo, mediante o qual seja possível acesso a dados que permitam ao professor 

o diagnóstico do desenvolvimento dos alunos em relação à aquisição dos saberes e do 

processo de ensino e aprendizagem na perspectiva de seu aprimoramento, o que 
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implica uma tomada de decisão sobre o que manter e sobre que mudanças devam ser 

introduzidas na condução da aula e também em sua proposta de trabalho, 

concretizada no plano de ensino. 

Assim concebida a avaliação de ensino, as atividades avaliativas devem ter por objetivo 

precípuo fornecer informações (feedback) que permitam ao professor e aos alunos 

identificar avanços e dificuldades no processo de apropriação, construção e recriação 

dos saberes, em função do trabalho desenvolvido: o que efetivamente já dominam; o 

que é importante ser retomado, ampliado ou completado e de que forma; como 

poderão ter um desenvolvimento melhor relativamente a algum aspecto etc. 

Decorrentes deste, há outros objetivos a cuja consecução se visa na avaliação de 

ensino: 

• verificar se os procedimentos adotados e o material utilizado na condução do 

processo de ensino e aprendizagem são realmente eficientes, visando ao 

aperfeiçoamento da proposta de trabalho docente; 

• identificar as necessidades dos alunos visando ao replanejamento das ações 

docente e discente e julgar o mérito dos estudantes, de modo que possam ser 

incentivados em seus sucessos e auxiliados em suas dificuldades; 

• possibilitar ao aluno a tomada de consciência sobre seu desempenho, visando 

ao seu envolvimento no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Nesta forma de conceber a avaliação de ensino, que mais frequentemente é 

denominada avaliação formativa, não apenas o desempenho discente é objeto de 

avaliação, mas também a prática docente, pois as informações advindas das atividades 

avaliativas podem indicar a necessidade de mudanças em seu fazer: reorganizar 

conteúdos; diversificar procedimentos etc. 

Além destes objetivos de caráter mais formativo, a avaliação de ensino também visa à 

tomada de decisão quanto à aprovação ou reprovação dos alunos, bem como ao 

julgamento da eficiência do processo de ensino e aprendizagem e dos professores, de 

forma a subsidiar decisões de natureza acadêmico-administrativa. 
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Considerando a concepção de avaliação de ensino e seus objetivos, é importante que 

as atividades avaliativas se deem de forma contínua (avaliações periódicas), sejam 

diversificadas (instrumentos variados), estejam em consonância com a proposta de 

trabalho em desenvolvimento e não coloquem à prova somente a memória, mas 

também as habilidades de compreender, criticar, argumentar e de estabelecer relação 

entre teoria e prática. 

Considerando a importância de romper com a compartimentalização dos saberes na 

perspectiva de uma postura interdisciplinar na construção dos conhecimentos, como 

se propõe na Metodologia Institucional Aprender na Prática, a avaliação do 

desempenho escolar poderá ser realizada por conjunto de disciplinas ou por área de 

conhecimento, conforme propostas dos Cursos. 

Além destas concepções, é importante levar em conta o perfil humano e profissional 

que o Módulo almeja de seu egresso. 

 

2.1.1.3 . Perfil Humano e Profissional 

Considerando que à Instituição cabe criar condições para a construção do 

conhecimento, bem como seu posicionamento crítico ao conhecimento instituído, 

espera-se que ela, mediante os currículos oferecidos, concorra para a produção de 

identidades pessoais e profissionais que apresentem as seguintes características: 

• postura crítica como cidadão sobre questões contemporâneas; 

• capacidade de diferentes inserções no mundo do trabalho; 

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

quanto por razões pessoais, sempre conscientes das implicações sociais de suas 

ações; 

• capacidade de pensar criticamente, analisar e compreender as situações-

problema com as quais se depara, mobilizar seus conhecimentos, decorrentes 

de sua inserção num contexto sócio-econômico-cultural e de sua escolarização, 

na busca de soluções, aceitando as responsabilidades sociais que delas 

emergem; 
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• capacidade de transitar por diferentes campos do saber; 

• capacidade de estabelecer relações entre os diferentes saberes e de aplicá-los 

nas situações cotidianas; 

• respeito à multiplicidade de diferenças dos seres humanos; 

• sólida formação técnico-profissional, pautada por princípios ético-políticos e 

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

humanas e sociais; 

• capacidade de produzir novos conhecimentos, a partir dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos disponíveis, para atender demandas pessoais e 

profissionais; 

• disponibilidade e competência para atuar em equipes multiprofissionais, 

exercitando a interdisciplinaridade; 

• capacidade de compreender a profissão como uma mecanismo de 

transformação pessoal e social; 

• capacidade de compreender que a formação profissional é um processo 

contínuo de construção de competências que demanda aperfeiçoamento e 

atualização permanentes; 

• valorização da avaliação como instrumento de aprimoramento pessoal e 

profissional; 

• capacidade de utilizar diversificadas fontes de informação e recursos 

tecnológicos a fim de adquirir conhecimentos;  

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

• consciência das implicações econômico-políticas nas formas de produção das 

identidades pessoais e profissionais; 

• compromisso com a preservação ambiental e valorização das ações que 

concorrem para a melhoria da qualidade de vida; 



 

33 

 

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

inerentes à área de conhecimento e à formação específica, tendo como base as DCNs, 

a literatura na área e as demandas postas pelo mundo do trabalho. 

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

atividades que visam a enriquecer o currículo, como o Estágio Curricular 

Supervisionado, o Trabalho de Conclusão de Curso ou Trabalho de Curso e as 

Atividades Complementares, entre outras. 

 

2.1.1.4 . Seleção de Conteúdos 

Os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) 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 (PEs). 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 PEs (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 PEs, 

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 deva 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 
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a Matriz Curricular do curso sejam, permanentemente, objeto de discussão e 

atualização. 

Neste sentido, de acordo com as diretrizes institucionais, a Pró-Reitoria de Graduação 

orientou a reestruturação dos Projetos Pedagógicos de todos os cursos de graduação, 

visando à sua adequação ao estabelecido pelas DCNs, 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) deve ser 

desenvolvida em todos os cursos de graduação. Assim, todos os cursos foram 

reestruturados, como resultado de amplas discussões com a comunidade acadêmica, e 

de acordo com as orientações de suas diretrizes. 

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. 

 

2.1.1.5 . Atividades de Enriquecimento Curricular 

Estágio Curricular Supervisionado (ECS): Relativamente a este componente da 

formação acadêmico-profissional, é objeto de consideração no artigo 82, da LDBEN n° 

9.394/96, que atribui aos sistemas de ensino o estabelecimento de normas para a 

realização dos estágios pelos alunos regularmente matriculados no ensino superior. 

Em seu parágrafo único, informa-se, ainda, que “o estágio não estabelece vínculo 

empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra 

acidentes e ter a cobertura previdenciária prevista na legislação específica”. 

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

que trazem as DCNs pertinentes aos diversos cursos de graduação, onde, via de regra, 

o estágio curricular supervisionado é entendido como uma atividade teórico-prática 
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(aplicação e reconstrução dos saberes), que busca inserir os estudantes em empresas 

dos setores público e privado, unidades de saúde, organizações não-governamentais, 

instituições de ensino (no caso das licenciaturas) etc., aproximando a Universidade 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 estrutura curricular. Assim, o ECS 

dos cursos do Módulo deve: 

• ser planejado em consonância com o que estabelecem as DCNs e os 

dispositivos legais específicos,  e ter sua descrição detalhada no PPC; 

• configurar-se como uma ação voltada para a formação integral do aluno e para 

uma prática de formação profissional crítica, responsável e ética; 

• propiciar reflexão crítica e ética acerca dos saberes da profissão, do papel 

sócio-político do profissional e de sua responsabilidade social; 

• articular criticamente 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 universitária; 

• assumir, no PPC, o papel de integrador de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, bem como o de reconstrutor destes saberes, e, ainda, levar em conta 

a Metodologia Institucional Aprender na Prática, privilegiando a aprendizagem 

apoiada na ação-reflexão-ação; 
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• oferecer oportunidades de contato com diversas dimensões da realidade social, 

econômica, cultural, educacional etc., 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 

etc.); 

• perpassar, sempre que possível, o currículo, possibilitando uma gradativa 

inserção do aluno no mundo do trabalho, desde situações que permitam 

aquisição de conhecimentos sobre a realidade sócio-profissional até a iniciação 

profissional; 

• contar com supervisão de docentes para a orientação, discussão e intervenção 

na prática profissional, bem como para a promoção da socialização de 

experiências, por meio de seminários, mostras etc.; 

• 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 do 

Centro Universitário Módulo; 

• ser acompanhado e avaliado pelo NDE do Curso e/ ou órgão específico de 

estágio, quando houver. 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): Outro componente da formação acadêmico-

profissional, cujo cerne está na atividade discente orientada, é o TCC5, sobre o qual 

não legisla a atual LDBEN, mas que está previsto nas DCNs de vários cursos da 

                                                             
5
 Esta denominação pode variar em função das DCNs, encontrando-se nomenclaturas diversas, 

conforme a área do conhecimento: Projeto Experimental, Trabalho de Curso, Trabalho Final de 
Graduação etc. 
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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 grade curricular, à carga horária destinada a sua realização 

e aos tipos: monografia, projeto de desenvolvimento de produtos (artísticos, 

tecnológicos, publicitários, jornalísticos, administrativos, contábeis etc.), projeto de 

prestação de serviços, relatório de pesquisa (documental, bibliográfica, de campo, 

experimental, estudo de caso etc.), 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, 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 conceito de 

formação em direção à educação continuada. Sua concepção e operacionalização 

ocorrem em consonância com as DCNs e devem estar descritas nos PPCs. 

Considerando a diversidade de cursos oferecidos pelo Módulo, bem como suas 

especificidades, é importante que se estabeleçam alguns parâmetros para a 

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

no Módulo, 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 construção e 

difusão do conhecimento e da cultura para o desenvolvimento do ser humano 

em todas as suas potencialidades; 

• estar pautado tanto por interesses pessoais quanto por aqueles relacionados à 

academia; 

• ser desenvolvido observando-se o grau de complexidade (temática, de 

estruturação etc.) adequado à graduação, distinguindo-se, portanto, de 

trabalhos em nível de especialização, mestrado etc.; 
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• 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 gerar 

conhecimento, sintetizar, sistematizar e divulgar resultados; 

• estar ancorado em conteúdos de metodologia do trabalho científico; 

• ser regido por regulamento expresso nos PPCs que contemple: 

� definição de linhas de pesquisa, de atuação ou de temáticas a serem 

privilegiadas; 

� definição do número de opções pelo aluno das linhas de pesquisa, de 

atuação ou de temáticas; 

� critérios e formas de alocação dos alunos em tais linhas ou temáticas; 

� perfil do orientador e critérios para alocação dos orientandos; 

� definição de tipo de trabalho a ser elaborado (monografia, resenha crítica, 

projeto experimental etc.) e sua estrutura/ formatação; 

� etapas de elaboração do trabalho e formas de seu acompanhamento; 

� tipo e tempo de orientação; 

� definição de condições físicas e equipamentos necessários à condução do 

trabalho; 

� previsão de tempo, alocado fora da grade horária, destinado à elaboração 

do trabalho, com ciência do aluno; 

� competências do professor-orientador, do aluno e da banca examinadora, 

quando houver; 

� formas de apresentação e divulgação do trabalho; 

� critérios e formas de avaliação. 

O acompanhamento e a avaliação do TCC são de responsabilidade do NDE. O 

acompanhamento e a avaliação dos parâmetros para o TCC são de responsabilidade da 

Pró-reitoria de Graduação. 
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Atividades Complementares (ACs): Assim como o TCC, as ACs não são mencionadas na 

LDBEN n° 9394/96, mas estão previstas nas DCNs de diversos cursos. Configuram-se 

em um elenco de atividades que, além de constituir oportunidade para o 

aprofundamento e/ou complementação dos saberes adquiridos mediante as 

disciplinas regulares do curso, introduzem práticas normalmente não inseridas nos 

currículos, tais como as práticas desportivas, culturais, artísticas, linguísticas, musicais 

etc. Neste sentido, promovem a flexibilização curricular constitutiva da LDBEN 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 

extracurriculares, 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, seus regulamentos, devem compor os PPCs 

e ser amplamente divulgados à comunidade acadêmica. Os regulamentos, além de 

preverem os tipos de atividades e formas de seu registro, também deverão definir a 

carga horária a ser a ser atribuída para cada atividade cumprida pelo aluno.  

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 
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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 articulação intrínseca com o ECS, ACs e com as demais atividades do 

trabalho acadêmico, ela concorre conjuntamente para a formação da identidade do 

professor como educador. 

No Módulo, 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.). 

Práticas Jurídicas (Direito): Subordinado 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 a finalidade principal de promover e coordenar as atividades práticas 

jurídico-forenses de seus acadêmicos, indispensáveis para a formação do operador do 

Direito.  

O NPJ promove as atividades práticas, conforme preconiza seu regulamento. 

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.). 

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. 
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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, atuar e aplicar os conhecimentos construídos. 

A partir de uma organização presencial, com atividades monitoradas em classe ou fora 

da Instituição, contando com a supervisão de um professor-orientador, o projeto 

integrado possibilita ao aluno a realização, em situações simuladas e/ ou reais, de 

todas as etapas da execução de um projeto na área do curso, bem como a interface 

com todos os agentes envolvidos.  

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 

a 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.). 

 

2.1.2.  PPC e Corpo Docente 

Observando o que estabelece a LDBEN n° 9394/96, o corpo docente do Módulo deve 

ser constituído por professores titulados e qualificados. Na elaboração do PPC, nesta 

dimensão, a aderência entre a formação acadêmica do docente e a(s) disciplina(s) é 

fator fundamental. Outro aspecto relevante, dependendo da área do conhecimento, é 

a experiência no mundo do trabalho que o docente tem acumulado no exercício da 

profissão. 
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Estes fatores devem ser observados no processo de contratação de professores, que é 

regido pelo Plano de Carreira do Pessoal Docente, aprovado pela Resolução CONSU n° 

04, de 06 de dezembro de 2010.  

A contratação do professor, qualquer que seja sua situação, é regida pela legislação 

trabalhista, pelo Estatuto do Centro Universitário Módulo, pelo Regimento Geral e por 

atos normativos baixados pelos órgãos competentes. 

 

2.1.3. PPC e Infraestrutura 

Na elaboração dos PPCs, é imprescindível definir a infraestrutura necessária ao 

funcionamento satisfatório dos cursos, visando a subsidiar a Administração Superior 

em seu planejamento a fim de possibilitar a otimização de recursos financeiros e 

humanos, bem como sua gradativa alocação. 

No PDI, está descrita a infraestrutura física (salas de aula, laboratórios, auditórios, 

salas especiais etc.) do Módulo, que serve aos cursos em funcionamento. 

Para finalizar esta seção, que trata da política de ensino de graduação, é importante 

discorrer sobre o planejamento acadêmico de ensino da graduação.  

 

2.1.4. Planejamento Acadêmico de Ensino de Graduação 

O planejamento acadêmico de ensino de graduação deve ser realizado anualmente e 

contemplar a interlocução entre os diversos agentes educacionais relativamente às 

atividades a serem desenvolvidas no processo de ensino e aprendizagem, bem como à 

atualização dos PPCs. 

Importa, neste momento, privilegiar a adequação das ações educativas à Metodologia 

Institucional Aprender na Prática, incorporando-a, gradativamente, aos planos de 

ensino, às práticas docentes e discentes. Neste sentido, o planejamento deve estar em 

consonância com a Missão e a Metodologia Institucional, bem como buscar responder 

às necessidades acadêmicas de cada área de formação. 

O planejamento deve propiciar, ainda, a integração acadêmica entre as diferentes 

áreas de conhecimento e de gestão na instituição, visando à capacitação pedagógica e 

à organização das atividades de ensino. 
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Visando a facilitar o planejamento acadêmico e sua execução, é importante contar 

com espaço eletrônico para o professor, no qual possa inserir sua disponibilidade para 

as aulas; registrar o plano de ensino; registrar os conteúdos trabalhados (diários de 

classe), cadastrar notas e faltas, registrar seus relatórios etc.  

No que se refere aos Planos de Ensino, sua estrutura deve revelar a proposta de ensino 

e aprendizagem para a disciplina, evidenciando a integração entre ementa, objetivos 

(nas áreas cognitiva, de habilidade e de atitudes), conteúdos, estratégias de ensino, 

procedimentos avaliativos e bibliografia. Todos estes elementos devem estar 

fundamentados no PPC, visando a contribuir para a construção do perfil humano e 

profissional desejado. Por isso, é importante a socialização dos PPCs na comunidade 

acadêmica, por meio de Reuniões Pedagógicas, reuniões de Conselho de Curso, de 

atividades de recepção aos alunos etc. 

Reconhecendo a importância do acervo bibliográfico no processo de ensino e 

aprendizagem, ressalta-se a importância de criar mecanismos que possibilitem a 

integração on-line dos PEs com a base de dados da Biblioteca, permitindo ao docente o 

conhecimento do acervo disponível para o desenvolvimento de sua disciplina, bem 

como o planejamento e a atualização constante do acervo da biblioteca, mediante a 

aquisição de título ainda não disponível.  

Durante o período letivo, as atividades previstas no planejamento de ensino de 

graduação devem ser avaliadas constantemente e reorientadas sempre que 

necessário. O acompanhamento da execução das atividades planejadas deve ser 

realizado por meio de reuniões periódicas entre pró-reitoria de graduação e 

coordenações de curso e entre estas e membros do NDE e dos colegiados de cursos, 

nos quais a representatividade se estende não só a gestores e docentes, mas também 

ao alunado. 

Desta forma, o planejamento acadêmico deve subsidiar os processos do pensar e do 

fazer pedagógico de todos os envolvidos, bem como orientar os procedimentos de 

gestão para o atendimento das necessidades na realização do ensino de graduação. 
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1.2. Política de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

2.2.1.  Pesquisa 

A política de pesquisa do Módulo tem por finalidade:  

•  A criação, a implementação 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 de relevância. 

• A divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas, com incentivo à 

publicação em revistas científicas, preferencialmente, de alto impacto. 

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

critérios de qualidade e relevância científica e social. 

As linhas de pesquisa do Módulo, criadas em 2010, por meio da Resolução CONSU Nº 

1/2010, representam temas aglutinadores de estudos científicos, conforme se constata 

nas suas 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 
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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 para a formulação de políticas públicas, por seu valor 

social, devem ser investigadas. Integram, ainda, o espectro dos objetivos da pesquisa, 

as práticas culturais, sociabilidades, produção de sentidos, processos de comunicação 

e midiatizados (o papel da mídia no atual contexto histórico) e propostas de políticas 

públicas, frente a problemas decorrentes identificados em Educação, Cultura e 

Sociedade. 

3) Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Estudo interdisciplinar sobre a questão sócio-ambiental e desenvolvimento 

sustentável. Em sentido amplo, serão considerados os desafios globais da humanidade, 

no que diz respeito ao desenvolvimento sócio-econômico, frente à necessidade da 

preservação 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 se situa a Instituição. 

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 com 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. 
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Na graduação, a pesquisa se manifesta nos trabalhos propostos pelo professor em sala 

de aula, no TCC, nos projetos integrados, nas práticas pedagógicas, nas ACs, no ECS, na 

iniciação científica, nas atividades de extensão, tendo como objetivos: 

• Contribuir para o desenvolvimento da região, articulando os programas de 

ensino, pesquisa e extensão, e tendo como referência as necessidades da 

comunidade. 

•  Ministrar ensino que contribua para a formação de indivíduos éticos, capazes 

de exercer, com responsabilidade social, a 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. 

• Implementar grupos de pesquisa consonantes com as linhas de pesquisa 

institucionalizadas, observem as peculiaridades regionais. 

• Ampliar os atuais índices de produtividade docente. 

• Manter o compromisso da responsabilidade social na pesquisa. 

• Estruturar, manter e ampliar os laboratórios para torná-los atuais e equipados. 

• Manter intercâmbios e cooperação com instituições científicas e culturais, 

nacionais e internacionais, de modo a ampliar o alcance da ação institucional. 

• Buscar, nos processos de avaliação e autoavaliação, subsídios para a gestão 

participativa, democrática e autônoma. 

 

2.2.2. Pós-graduação 

A oferta e o acompanhamento de cursos de pós-graduação lato sensu e de cursos de 

extensão do Módulo devem ser de responsabilidade da Pró-reitoria de Pós-graduação 

e Extensão (PRPGEX), que é o órgão executivo que superintende, coordena, orienta e 

acompanha estudos sistemáticos de aprofundamento em diferentes áreas do 

conhecimento, bem como sua divulgação e suas aplicações. 
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Para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, deve-se observar o que rege a 

legislação em vigor, especialmente as normas constantes na Resolução CNE/CES nº 1, 

de 03 de abril de 2001, que estabelece regras para o funcionamento de cursos de pós-

graduação nesta modalidade, e, ainda, a Portaria Ministerial n° 328, de 1° de fevereiro 

de 2005, que determina a necessidade do cadastro eletrônico dos cursos de pós-

graduação lato sensu, em consonância com as orientações da Diretoria de Estatística e 

Avaliação do Ensino Superior (DEAES), bem como o encaminhamento ao Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), por meio eletrônico, dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos ofertados. Ressalta-se que as propostas de cursos devem ser 

submetidas à análise pela Pró-reitoria de Pós-Graduação e Extensão e seus colegiados 

– Comissão de Pós-Graduação e Extensão (COPGEX) e Comitê de Pesquisa – e, em 

seguida, pelos órgãos colegiados do Módulo. 

A oferta, expansão e manutenção de cursos de pós-graduação lato sensu e de 

extensão têm sua concepção embasada em uma política de parceria com os docentes 

da Instituição, que objetiva, principalmente, a valorização do corpo docente e a 

integração mais estreita com o ensino de graduação, na medida em que os referidos 

cursos devem contribuir para a formação continuada, bem como para o 

aprofundamento de determinadas temáticas. 

 

2.2.3. Extensão 

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

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

entre a IES e a sociedade. 

A extensão na IES é um processo educativo que integra a educação no âmbito 

sociocultural e se concretiza mediante as seguintes ações principais: 

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

com temas de relevância e da atualidade, compatíveis com as áreas de 

formação. 
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• 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. 

As políticas de extensão compreendem, entre outras ações, projetos de ação social de 

iniciativa institucional, de setores empresariais ou de outras entidades da sociedade 

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

comunidade. Está presente também na construção e compartilhamento de 

conhecimentos por meio de atividades extensionistas, vinculadas a projetos 

interdisciplinares de cunho social, econômico, administrativo ou ambiental, e nas 

atividades acadêmicas, culturais, científicas e artísticas, complementares à formação 

do educando. 

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 natureza diversa. 

Essas ações devem preocupar-se não somente com seus resultados, mas também com 

as metodologias empregadas. Deve-se considerar, do mesmo modo, que a atividade 

de extensão seja construída em um processo de diálogo no qual se imbriquem saberes 

que precisam ser, necessariamente, considerados no planejamento das ações. 

Nesta ótica, a extensão passa, então, a ser um agente de reconstrução do 

conhecimento em um processo educativo-pedagógico que propicia um envolvimento 

mais profundo das IES com a sociedade. Esta nova concepção faculta a produção de 

conhecimentos na interface Instituição/ comunidade, traduzindo um conceito 

multidisciplinar, como decorrência desta prática (SOARES, 2003). Por conseguinte, 

segundo esta nova concepção, parafraseando DEMO (2001), a extensão não pode ter 

um caráter ocasional, o que denotaria ausência de comprometimento com a 

comunidade acadêmica e com a sociedade. 

Em decorrência deste processo, busca-se garantir à comunidade acadêmica a 

oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico, resultante do 
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confronto com a realidade regional e brasileira; socializar o conhecimento produzido e 

propiciar a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade. 

Assim concebida, a extensão no Módulo deve caracterizar-se pela articulação 

indissociável com o ensino e com a pesquisa, possibilitando um relacionamento 

transformador entre a Instituição e a sociedade, por meio de um trabalho 

interdisciplinar, que visa à integração social e enfoca a dialética teoria/ prática, em 

consonância com a Metodologia Institucional Aprender na Prática. 

Para a efetivação deste processo, a Política de Extensão do Módulo deve ser regida 

pelos seguintes princípios: 

• gestão democrático-participativa; 

• desenvolvimento do ser humano na sua integralidade e diversidade;  

• respeito ao meio ambiente;  

• valorização dos direitos fundamentais e dos direitos humanos;  

• produção e/ ou socialização do conhecimento; 

• interdisciplinaridade nas ações de extensão; 

• indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

• regionalidade nas ações;  

• ética e justiça na relação Instituição-sociedade-ambiente. 

Articulando-se à pesquisa e ao ensino, como uma atividade geradora e socializadora de 

conhecimento, a extensão deve ter como objetivos: 

• promover a interação transformadora entre a Instituição e a sociedade; 

• contribuir para o desenvolvimento sustentável; 

• consolidar e a ampliar os programas de extensão a partir das demandas 

acadêmicas e regionais; 

• respeitar e incentivar a expressão da diversidade cultural, artística, científica e 

tecnológica; 



 

50 

 

• estimular a inclusão de atividades de extensão nos currículos; 

• possibilitar a participação de todos os cursos nas atividades de extensão; 

• realizar intercâmbios e convênios com instituições locais, nacionais e 

internacionais;  

• oferecer ao educando a oportunidade de participar de ações que possam 

reduzir os problemas gerados pela exclusão social. 

Considerando-se os princípios da extensão e seus objetivos, importa observar que os 

projetos de intervenção universitária devem diferir dos projetos sociais do Governo. As 

ações pertinentes a estes projetos de extensão devem atentar para a manutenção de 

um compromisso com a transformação social, objetivando a construção de um 

processo de emancipação/ autonomia da comunidade onde a intervenção é realizada. 

Este processo, portanto, deve envolver professores e alunos no planejamento e na 

execução das ações e, também, a comunidade externa no desenho desta intervenção, 

considerando-se sua fala quanto à identificação e caracterização do problema, bem 

como quanto à metodologia nelas empregada. Para isso, deve envolver os grupos de 

pesquisa da Instituição, privilegiando ações interdisciplinares, que concorram para a 

produção e socialização de conhecimentos. 

Estas ações, quanto a sua estrutura, podem ser realizadas na forma de:  

• programa: conjunto de projetos de extensão correlacionados;  

• projeto: plano sistematizado de ação de natureza restrita quanto à duração e 

aos recursos;  

• curso: conjunto articulado de conteúdos pedagogicamente ministrados, de 

caráter teórico e/ ou prático, presencial e/ ou a distância, planejados e 

organizados de maneira sistemática;  

• evento: acontecimentos de curta duração, acadêmicos ou não, que contribuam 

para a formação acadêmico-científico-cultural;  

• prestação de serviços: realização de trabalho oferecido ou contratado, 

incluindo assessorias, consultorias e cooperação interinstitucional;  
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• produção e publicação: elaboração de produtos que instrumentalizem ou são 

resultado de atividades de extensão, tais como cartilhas, vídeos, filmes, 

softwares, CD´s, livros, revistas, entre outros. 

A gestão da extensão caberá à Pró-reitoria de Pós-graduação e Extensão (PROPGEX), 

que contará, no exercício de suas funções, com a colaboração da Comissão de Pós-

graduação e Extensão (COPGEX). Este grupo gestor orientará suas ações, observando 

as seguintes diretrizes: a) acompanhamento permanente e transparente; b) busca de 

viabilidade institucional e financeira; c) incentivo à formação de programas 

interdisciplinares com base em eixos temáticos e d) realização de avaliação periódica.  

 

2.2.4. Integração Ensino, Pesquisa e Extensão 

Na busca constante da consolidação do trinômio da indissociabilidade, o Módulo 

propõe: 

• Estimular alunos de graduação a atuar nos projetos de pesquisa, por meio da 

concessão de bolsas de iniciação científica, provenientes das agências de 

fomento ou do Módulo. 

• Incentivar a pesquisa interdisciplinar, envolvendo esforços conjuntos entre 

diferentes áreas do conhecimento no âmbito da Instituição. 

• 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. 

2.3. 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 ecológicas e dialógicas com a 
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comunidade, tendo em vista a difusão das conquistas e benefícios resultantes das 

ações pedagógicas, das pesquisas científicas e tecnológicas geradas na Instituição. 

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. 

 

2.4. 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 consonância com a legislação (Portaria MEC nº 4059/2004) e em 

parceria com a Universidade Cruzeiro do Sul, para atender às demandas geradas pela 
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sociedade contemporânea, que privilegia, entre outros fatores, o uso de novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no ensino, na pesquisa e na 

extensão. 

Em 2000, na Universidade Cruzeiro do Sul, iniciou-se a elaboração de um Plano Diretor 

de Educação a Distância que visava a estabelecer 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, responsável pela implementação da EAD tem buscado 

sensibilizar a comunidade acadêmica para o uso de TICs no ensino presencial; 

empenhou-se em oferecer disciplinas para alunos em dependência na modalidade 

semipresencial e, por fim, em promover a capacitação contínua de professores e 

alunos para atuarem em Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Estas mesmas 

ações estão sendo desenvolvidas no Módulo, a partir de sua integração ao Grupo 

Educacional Cruzeiro do Sul. 

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. No período que antecede o Planejamento da Graduação, estão previstos cursos 

intensivos de capacitação para uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), 

com utilização da ferramenta BlackBoard. Além disso, também são oferecidos cursos 

de atualização e extensão a professores e alunos. 

A formação de conteudistas e tutores para as atividades a distância é realizada por 

meio de cursos de extensão, oferecidos pelo Campus Virtual a cada semestre, 

gratuitamente, para todo o corpo docente do Grupo. 

Na oferta de atividades não presenciais, deve-se destacar a atuação do professor, que, 

em consonância com a Metodologia Institucional Aprender na Prática, não se limita à 
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transmissão de informação, mas desempenha o papel de orientador no processo de 

ensino e aprendizagem, cujo centro é o aluno, mais exigido em sua autonomia. Neste 

contexto, o aspecto fundamental para a construção do conhecimento é a cooperação e 

a colaboração em ambientes virtuais, que apenas se concretizam mediante um 

trabalho integrado entre professor-conteudista, professor-tutor e monitor que, 

atuando em consonância com esta concepção, desempenham papéis diversificados. 

 

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 Político-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 a oferta de seus cursos de graduação e pós-graduação a distância. 

A modalidade de convênio entre instituições é denominada de Polo. 

Um polo é uma Instituição/ organização, não necessariamente de ensino superior, que 

ofereça 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 

Instituição, e as salas e instalações necessárias para a realização das atividades do 

curso são alocadas por meio de contrato específico para esse fim. 
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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 pelo Campus Virtual Cruzeiro do Sul. 

 

2.5. Política de Avaliação Institucional 

2.5.1 Projeto de Avaliação e Acompanhamento 

Conforme exposto na apresentação do PDI do Módulo, o período compreendido entre 

2010/2 e 2012, deverá vivenciar o realinhamento de metas e ações as quais foram 

revistas “... em função de novos rumos estabelecidos com a incorporação do Módulo 

pelo Grupo Educacional Cruzeiro do Sul e pela mudança de sua gestão...” (PDI, 2010/2 

– 2012, p. 3) 

Neste contexto, tornou-se inevitável a reelaboração do processo de avaliação 

institucional, cuja função precípua é a de acompanhar as práticas institucionais, 

subsidiando-as com os resultados de seus projetos avaliativos. 

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, 

passando por períodos de meta-avaliações6 que originaram um novo Projeto de 

Avaliação Institucional7 visando atender plenamente o contexto institucional e a Lei nº 

10.861 (14/04/2011), que implantou o SINAES.  

Essa trajetória de completa reformulação do processo existente envolveu diretamente 

a CPA do Módulo e a equipe da área de Avaliação Institucional da Universidade 

Cruzeiro do Sul, mantida pelo Grupo Cruzeiro do Sul, que tem, entre seus objetivos, 

                                                             
6
 Relatório de Avaliação Institucional do Centro Universitário Módulo – 2011, p. 17. Disponível para 

consultas na CPA da IES. 

7
 Doc. Projeto de Avaliação Institucional do Centro Universitário Módulo – 2010/2012. Disponível para 

consultas na CPA da IES. 
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unificar princípios, concepções e operacionalização de seu modelo de gestão, 

proporcionando intercâmbios e inter-relação das áreas setores de suas coligadas. 

 

2.5.2. 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 e possibilitar a comunidade institucional a olhar 

reflexivamente sua atuação e a da Instituição, buscando a constante 

otimização do processo Institucional. (Projeto de Avaliação 

Institucional, 2010). 

 

2.5.3. 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, 

problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos 

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

 

2.5.4. 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 
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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 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 que a avaliação não é um processo apenas técnico, mas também 

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).  

 

2.5.5. 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 11 membros, distribuídos conforme indica o Art. 11 da Lei nº 10.861, 
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de 14/04/2004. O Projeto de Avaliação Institucional – 2010 e o Relatório de Avaliação 

Institucional – 2011 contêm o detalhamento completo sobre a CPA. 

 

2.5.6 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 em Educação, para que possa cumprir seu papel formador, ético e solidário. Não 

basta a aplicação pura e simples de instrumentos avaliativos sem as devidas âncoras 

teórico-metodológicas. Assim, na autoavaliação desta instituição, a opção tem sido 

pelo paradigma crítico-dialético, que prioriza o envolvimento, a participação, e permite 

a utilização de métodos e técnicas diferenciadas. 

Feita a opção metodológica, os projetos e ações do processo autoavaliativo utilizam 

justificativas, metodologias e instrumentos teoricamente defensáveis, priorizando não 

só a medida dos fatos e fenômenos como sua interpretação.  

 

3 GESTÃO E ORÇAMENTO 

 

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 das Pró-reitorias. No âmbito do Centro 

Universitário Módulo, a Reitoria privilegia um modelo de gestão participativa, 

envolvendo todos os níveis acadêmicos. 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. 
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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. Esta estrutura se completa 

com os Núcleos Docentes Estruturantes 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.  

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. 
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3.2. 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. 

3.3. 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,  

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. 

 

3.4. Política de Orçamento 
A fim de orientar e subsidiar a equipe gestora na tomada de decisões, o Módulo conta 

com uma política de orçamento que não se restringe apenas à previsão de receitas e 

estimativa de despesas. O orçamento moderno transformou-se em um mecanismo de 

administração composto por inúmeras funções, que têm como objetivo fundamental 

orientar e subsidiar a administração na tomada de decisão. 

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 
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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 Cruzeiro do Sul Educacional definiu 

suas estratégias para a gestão econômico-financeira, quais sejam:  

• disponibilização de recursos orçamentários para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

• racionalização e acompanhamento dos gastos com custeio, evitando-se o 

desperdício de recursos; 

• 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. 

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. 

Finalizando, destaca-se que a realização de um projeto desta natureza exige, além do 

comprometimento coletivo, a convergência de esforços no que se refere às políticas 

aqui traçadas, visando a sua execução pelos diferentes setores, o que implica 

planejamento, acompanhamento e avaliação das ações acadêmico-administrativas e 

financeiras. 
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