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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Dados da instituição  

O Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG (código 1427), mantida pela 

Sociedade Educacional Santa Rita S.A., é uma instituição de ensino superior de direito 

privado que surgiu em 1999, como Faculdade, transformando-se em Centro Universitário 

por meio da Portaria Ministerial nº 936, publicada no DOU de 18 de agosto de 2016. Seu 

credenciamento EaD se deu por meio da publicação da Portaria Ministerial 1.452, de 13 

dezembro de 2016.  

A FSG possui, aproximadamente, 12.000 alunos, distribuídos em cursos de 

graduação (bacharelado, licenciatura e superiores de tecnologia), sendo 50 presenciais e 

80 ofertados na modalidade a distância e 38 cursos na pós-graduação (especialização e 

MBA).  Já, o corpo docente da FSG é composto por 322 professores (referente ao ano de 

2019).  

O Centro Universitário da Serra Gaúcha- FSG traz à região uma oferta sólida e 

diferencial de Educação Superior. Não apenas pretende pensar adequadamente a 

realidade socioeconômica do seu entorno, como orientar suas práticas ao mercado 

produtivo, buscando responder às necessidades de profissionais qualificados para 

dinamizá-lo em consonância com os desafios cotidianos. Neste sentido, também a sua 

orientação pedagógica é estratégica, constituindo células de ensino, articuladas em uma 

identidade comum, entre as áreas e entre os cursos da mesma, e uma identificação 

específica de cada curso, possibilitando aos estudantes trabalhadores cursarem suas 

disciplinas numa temporalidade e custos adequados ao seu planejamento, inclusive 

financeiro, projetando-se para otimização do tempo de estudo. Agregando-se valores 

institucionais e humanos ao mundo do trabalho, projetam-se as bases para um perfil 

profissiográfico dos egressos, considerando a essência dos saberes do Século XXI. 

 

Breve Histórico e Contextualização  

O Centro Universidade da Serra Gaúcha – FSG nasceu como Faculdade da Serra 

Gaúcha – FSG (doravante FSG) que foi credenciada em 1999 e recredenciada em 2013. 

Nesse momento, a FSG solicitou aos setores competentes do Ministério de Educação e 

Cultura a mudança de organização acadêmica de Faculdade para Centro Universitário, 
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buscando ser conhecida pelo nome Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG. A marca 

FSG já é conhecida e consolidada não só pela região da Serra Gaúcha, mas também pelo 

grande estado do Rio Grande do Sul; por isso, objetivou-se manter a sigla FSG no nome 

do Centro Universitário. 

A FSG foi credenciada pela Portaria Ministerial nº1767 de 16 de dezembro de 

1999, para Cursos de Graduação em Administração em Marketing, Recursos Humanos, 

Análise de Sistemas e Comércio Internacional e pela Portaria Ministerial nº 2.779, de 12 

de dezembro de 2001, para o Curso de Educação Física, com aprofundamento em 

Licenciatura (Docência) e Bacharelado (Educação Física e Saúde). Nesse período, foi 

uma das mais novas Instituições de Ensino Superior da Serra Gaúcha, propondo-se a 

uma estreita relação com a comunidade.  

A FSG é mantida pela Associação Educacional Santa Rita, de Caxias do Sul, que 

tem mais de 30 anos de experiência educacional. A Associação foi fundada em 18 de 

dezembro de 1980 para dar início ao curso pré-vestibular e, desde então, ao longo dos 

anos, primou por manter uma excelente equipe de professores, uma boa estrutura 

administrativa e espaços físicos adequados. 

A então Faculdade da Serra Gaúcha - FSG iniciou suas atividades no endereço da 

Avenida Rubens Bento Alves, Nº 8308, Bairro Sanvitto. A partir de 2001, atenta às 

necessidades educacionais em nível superior, alinha propostas inovadoras, enfocando em 

suas ofertas a convergência entre as necessidades do mercado e as possibilidades de 

empreendimento que podem ser lidas em sua realidade. A Mantenedora, agora chamada 

Sociedade Educacional Santa Rita S.A., ao oferecer suporte a este empreendimento 

educacional e, por meio de sua mantida, acrescenta qualidade e inovação em sua oferta 

para a Educação Superior, demarcando a sua participação comunitária, através de uma 

prática diferencial para a educação profissional. Em 2005, a sede e as atividades 

educacionais da Instituição foram para a Rua Os Dezoito do Forte, 2366, Bairro São 

Pelegrino, em Caxias do Sul, RS. 

A FSG, em 2002, surge como resultado de um projeto pedagógico desenvolvido 

ao longo desses anos para, em um primeiro momento, formar profissionais em nível de 

Graduação. E em um segundo momento (2002/2), certificar graduados em cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu, nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Educação e Saúde, 

com propostas diferenciadas de educação continuada, voltadas à construção do 

conhecimento e de competências imprescindíveis ao profissional do século XXI. 
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Em 2013, pela Portaria nº 1506 de 12 de junho de 2013, a Faculdade da Serra 

Gaúcha – FSG foi recredenciada e, desde então, vem desempenhando o seu papel 

estratégico no crescimento regional, quanto aos aspectos socioeconômico e cultural, 

constituindo o seu quadro administrativo e docente e também gerando empregos 

indiretamente, em serviços terceirizados (informática em rede, centrais de impressão e 

fotocópias, alimentação). Incluem-se nesse rol, sublinhando-se a integração acadêmica, 

social e cultural, as parcerias com entidades, tais como as Prefeituras municipais da 

Região da Serra Gaúcha, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a Câmara de Indústria e 

Comércio (CIC), os Polos de Informática e Administração, as Universidades Públicas 

Brasileiras e as IES Estrangeiras, entre outras. Também cabe ressaltar os projetos sociais 

e filantrópicos que têm constituído uma boa inserção dos cursos de graduação na 

comunidade. 

Desde 2015, outro prédio foi locado, na Rua Marechal Floriano, no. 1229 CEP: 

95020-372, para abrigar a Reitoria e os cursos e laboratórios do Centro de Inovação e 

Tecnologia. Com a ampliação da locação, em 2016m, o novo prédio, com 7 988, 24 m2, 

passou a abrigar também tanto o Centro Integrado de Saúde quanto os laboratórios da 

área da saúde. 

Em 18/8/2016, pela Portaria MEC nº 936, a Faculdade da Serra Gaúcha passou a 

Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG. E em 12 de dezembro de 2016, a FSG 

passou a ser credenciada para Educação a Distância, por meio da Portaria nº 1.452, 

publicada no D.O.U. de 13 de dezembro de 2016. 

Em 2018, a instituição passa a ofertar 50 cursos de Graduação presenciais e 71 

cursos de Graduação na modalidade a distância. Além desses cursos oferece formação 

continuada voltada a especializações, MBAs, extensões e Projetos Corporativos nas 

áreas de Negócios, Design, Engenharia, Direito, Saúde e Educação.  

No mesmo ano, a Sociedade Educacional Santa Rita Ltda., Mantenedora do Centro 

Universitário da Serra Gaúcha teve sua gestão alterada, quando assumiram os sócios 

controladores da Cruzeiro do Sul Educacional S/A. Assim, a Instituição passou a fazer 

parte do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional. 

Os novos gestores da Mantenedora buscam a valorização e continuidade das 

melhores práticas acadêmicas, administrativas e pedagógicas da IES, estabelecendo um 

marco referencial para o acompanhamento de novas diretrizes e ações, com vistas à 

expansão da Instituição, ao aperfeiçoamento de suas potencialidades e à introdução de 

inovações, que se identificam com o momento de crescimento da IES. 
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1.2 Composição da CPA 

Atendendo às determinações do Art. 11 da Lei nº. 10.861 (2004), ao inciso I, § 2 º 

do art. 7º da Portaria 2.051 (2004), a CPA está constituída, em acordo com a Portaria 

G.R. 30/2020:  

 

Coordenador 

Prof. Ms. Raquel Finkler 

 

Representantes do corpo docente 

Profª. Drª. Cassia Ferrazza Alves 

Prof. Dr. Cesar Pandolfi 

 

Representantes do corpo discente 

Srª. Sabrina Cerchiari 

Srª. Roberta dos Santos 

 

Representantes do corpo técnico-administrativo 

Srª. Gicele de Moura Azevedo 

Srª. Caroline Polli 

 

Representantes da sociedade civil 

Srª. Ivana Graciela Pretto 

Srª. Rosa Ana Bisinella 

 

Representantes de Egressos 

Srª. Lisarb Ribeiro 

Sr. Jacques Specht 

 

Os membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA possuem as atribuições de 

condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de 

prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, com atuação autônoma em relação a conselhos e 

demais órgãos colegiados do Centro Universitário da Serra Gaúcha. Os objetivos gerais 

da CPA são: a) avaliar a FSG com totalidade integrada, permitindo a autoanálise 
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valorativa da coerência entre missão e políticas, buscando a melhoria da qualidade 

acadêmica e desenvolvimento institucional, e; b) privilegiar o conceito de auto avaliação 

considerando a participação da comunidade acadêmica, pontuando qualidades problemas 

e desafios para o presente e o futuro. 

Conforme definido no Regulamento da CPA, aprovado pela Resolução Reitoria nº 

02/2019 de 20 de março de 2019, os membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

exercem suas atribuições por tempo determinado conforme explicitado no art. 9º do 

regulamento. 

 

1.3 Planejamento estratégico de autoavaliação  

A formação da Comissão Própria de Avaliação – CPA do Centro Universitário da 

Serra Gaúcha - FSG está condicionada pela implantação do Sistema de Avaliação do 

Ensino Superior – SINAES, do INEP-MEC (Lei Federal nº 10.861, de 14 de abril de 2004), 

e seu objetivo é coordenar, supervisionar e apoiar as diferentes etapas da autoavaliação 

institucional. A CPA possui membros de diferentes segmentos da comunidade acadêmica 

e também membros externos, que oferecem subsídios à efetivação de um amplo e 

contínuo processo de aperfeiçoamento institucional.  

Todas as ações voltadas à avaliação interna na FSG são planejadas, aplicadas, 

divulgadas e analisadas pela CPA. As avaliações envolvem todos os aspectos do 

processo de ensino aprendizagem, bem como, atividades de extensão e pesquisa, o 

conjunto das condições físicas e administrativas e dos cursos nas modalidades presencial 

e a distância. Contemplando ainda, os aspectos relacionados à gestão institucional, 

detalhados nas diferentes dimensões do SINAES. Dessa forma, a CPA da FSG colabora 

para o acompanhamento dos resultados das ações de todas as áreas, para a mudança ou 

manutenção de práticas e posturas profissionais, primando pela excelência educacional.  

O processo de desenvolvimento da CPA ao longo dos anos revela um permanente 

comprometimento da FSG com a qualidade de suas ações, tendo na avaliação 

institucional uma de suas prioridades. 

 

Fundamentação Teórico-metodológica da Avaliação Institucional 

A área da Avaliação Institucional buscou nas ciências humanas e na educação, 

sua fundamentação teórico-metodológicas evidenciadas na Figura 1. 
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Figura 1: Fundamentação teórica e metodológica da Avaliação. 

 

Baseado em tais fundamentos, foram constituídos processos e projetos que 

geraram vários relatórios disponíveis na IES para as Comissões in loco. 

 

1.4 Ano referência deste relatório 

Este relatório de autoavaliação do Centro Universitário da Serra Gaúcha trata-se 

do Relatório Integral, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65, de 09 

de outubro de 2014. Neste relatório, a CPA procurou contemplar as informações e ações 

desenvolvidas no ano de 2020, bem como discutir o conteúdo relativo aos dois relatórios 
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parciais anteriores, explicitando uma análise global em relação ao PDI e a todos os eixos 

do instrumento de avaliação, de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão. Além 

disso, o relatório apresenta um plano de ações de melhoria à IES desenvolvido a partir 

das metas que constam no PDI. 

A seguir, apresenta-se a Metodologia que sustenta a autoavaliação na do Centro 

Universitário.  
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1  Instrumentos utilizados na coleta de dados 

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

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

dimensões previstas pelo SINAES, organizadas nos cinco eixos, sendo implementados 08 

processos avaliativos, assim distribuídos:  

 

1) Avaliação do Planejamento:  

Indicador Avaliado: Planejamento – Fórum Docente.  

 

2) Avaliação do Clima Organizacional:  

Indicadores Avaliados: Satisfação Geral; Ambiente Psicossocial; Compensação; 

Percepção sobre o tratamento recebido pela IES; Reconhecimento; Comunicação / 

Informação; Imagem Institucional; Liberdade de Expressão; Qualidade do Grupo Gestor; 

Qualidade do Grupo de Trabalho; Condições de Trabalho; Autonomia; Tipo de Trabalho; 

Participação nas Decisões e Imagem Setorial.  

 

3) Avaliação do Ensino de Graduação (cursos presenciais):  

Indicadores Avaliados: Missão e Responsabilidade Social / Institucional; Coordenação de 

Curso; Projeto Pedagógico de Curso; Ambiente Virtual / Disciplinas on-line;Oportunidades 

da Ampliação de Formação Acadêmica e Profissional; Políticas Institucionais; Condições 

para o Ensino; Infraestrutura Institucional / Acadêmica; ENADE; Representatividade; 

Corpo Docente; Corpo Discente e Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

 

4) Avaliação do Ensino de Graduação (cursos EaD):  

Indicadores Avaliados (cursos EaD): Coordenador do Curso; Tutores On-line; Material 

Didático da Disciplina; Avaliações e Atividades; Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 

Projetos; Central de Atendimento ao Aluno (CAA On-line); Central de Relacionamento; 

Oportunidades da ampliação de formação acadêmica e profissional; Área do Aluno; 

Relacionamento com o Polo de Educação a Distância; Ambiente Virtual de Aprendizagem 
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– Blackboard; Rotina de Estudos; Relação com Tutoria On-line; Relação com a Instituição 

e Avaliação Institucional / CPA.  

Indicadores Avaliados (cursos Semipresenciais): Coordenador do Curso; Tutores On-line; 

Professor do Encontro Presencial; Material Didático da Disciplina; Avaliações e 

Atividades; Estágio Curricular Supervisionado / TCC / Projetos; Central de Atendimento ao 

Aluno (CAA On-line); Central de Relacionamento; Oportunidades da ampliação de 

formação acadêmica e profissional; Espaços do Encontro Presencial; Área do Aluno; 

Relacionamento com o Polo de Educação a Distância; Ambiente Virtual de Aprendizagem 

– Blackboard; Rotina de Estudos; Relação com Tutoria On-line; Relação com a Instituição 

e Avaliação Institucional / CPA. 

 

5) Avaliação dos Polos de Apoio Presencial (EaD):  

Indicadores Avaliados: Atendimento nos Polos; Atividades Acadêmicas nos Polos e 

Avaliação da IES pelo Polo/Parceiro.  

 

6) Avaliação com os Egressos (cursos presenciais e EaD):  

Indicadores Avaliados: Identificação do Egresso / Curso; Situação Profissional Atual; 

Avaliação do Curso / Instituição e Satisfação Geral.  

 

2.2 Segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil consultados 

Os segmentos consultados para a participação no processo de autoavaliação são 

os seguintes: 

a) Alunos (Graduação Presencial; Graduação EaD).  

b) Professores (Graduação Presencial; Graduação EaD).  

c) Tutores (Graduação EaD).  

d) Coordenadores de Curso (Graduação Presencial; Graduação EaD).  

e) Funcionários Técnico-administrativos (Funcionários da IES).  

f) Alunos Egressos (Graduação Presencial e Graduação EaD).  

 

2.3 Técnicas de análise dos dados  

As etapas de desenvolvimento dos relatórios avaliativos e as técnicas de análise 

dos dados são:  

 Discussão periódica dos instrumentos com os gestores; 
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 Aplicação dos instrumentos avaliativos (sistema on-line); 

 Análise das colocações em cada indicador, com base em dois critérios: 1) Validação 

da Amostra, 50% de participação, ou erro amostral que fique em até 3 pontos; 2) 

Critério de satisfação que corresponde a somatória das alternativas de concordância 

que devem resultar em 60% das respostas; 

 Levantamento das principais potencialidades ou fragilidades do curso, tomando por 

base as colocações avaliativas que se apresentaram;  

 Elaboração dos cadernos de resultados (gráficos e eletrônicos) de curso / geral;  

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

responsável ou envolvidos no processo (mantenedora, reitora, pró-reitores, 

coordenações de cursos e gerentes de áreas e setores);  

 Discussão dos resultados com os colegiados específicos;  

 Elaboração do documento que indica as ações decorrentes do processo avaliativo;  

 Divulgação dos resultados da avaliação via Área do Aluno/Professor; Disciplina da 

Coordenação do Curso no Blackboard; correio eletrônico institucional e site da CPA. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

Indicador 1.1 - Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e 

Avaliação Institucional 

Para uma instituição cuja missão é “Desenvolver pessoas autônomas e éticas para 

serem agentes de seus projetos de vida e da transformação social por meio da educação, 

cultura e conhecimento” a busca contínua de qualificação torna-se objetivo e estratégia de 

ação e a efetivação permanente de processos avaliativos, uma ferramenta de 

qualificação. 

O programa de autoavaliação institucional do Centro Universitário da Serra 

Gaúcha - FSG começou a ser discutido e estruturado a partir de março de 2007, quando 

se iniciou o estudo da sistemática proposta pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES/MEC, buscando compatibilizá-la com as características 

específicas da Instituição. 

Com base nesses elementos, estruturou-se o programa de avaliação que vem 

sendo desenvolvido com vistas a atender as diretrizes estabelecidas pelo SINAES e a 

apresentar à comunidade acadêmica um relatório contendo a análise das diferentes 

dimensões avaliadas. As informações resultantes do processo de autoavaliação 

subsidiam o planejamento estratégico para o desenvolvimento institucional. 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, conforme as diretrizes e as 

orientações indicadas pela entidade Mantenedora e as diretrizes e metas contidas no PDI, 

o Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG reconheceu a importância de realizar um 

planejamento que envolvesse sua comunidade e articulasse os setores e os 

departamentos, observando-se, sempre, os processos avaliativos, para que eles fossem 

utilizados como instrumentos de gestão para repensar a IES de forma sólida e em longa 

duração.  

Dessa maneira, o Centro Universitário passou a adotar um modelo de gestão que 

privilegia o compartilhamento no processo decisório entre as esferas da Mantenedora e 

da Reitoria, bem como desta com as Pró-reitorias (de Graduação, de Pós-graduação e 

Pesquisa e de Educação a Distância), orientando-se pelos princípios da participação e da 
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transparência. Assim, o modelo passou a envolver todos os níveis acadêmicos e Órgãos 

Colegiados, permitindo a participação da comunidade universitária em todas as 

discussões pertinentes à Administração Superior, por meio das reuniões de conselhos, de 

comitês e de comissões nas diversas áreas, além das reuniões ampliadas da Reitoria e 

da Comissão Própria de Avaliação (CPA).  

O processo de avaliação institucional, desenvolvido de forma contínua, sistemática 

e integrada, constitui-se em: 

a) mecanismo de contínuo aperfeiçoamento do desempenho acadêmico; 

b) ferramenta para o planejamento e a gestão institucional; 

c) processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 

Dessa forma, configura um sistema de informação institucional, baseado em fatos 

e em percepções que os integrantes da instituição têm deles, relativamente aos 

resultados do planejamento, da distribuição de recursos e de melhoria da instituição e de 

seus programas. 

Tendo em vista a política de gestão institucional, é importante destacar os desafios 

de sua implantação, observando-se questões éticas, de transparência, de participação e 

de descentralização. Nessa perspectiva, a FSG implementou ações para alcançar seus 

objetivos de gestão que estão previstos no PDI atual. Essas ações são voltadas para a 

percepção de um posicionamento de qualidade educacional e de boas práticas de gestão. 

A Reitoria, para tanto, reúne-se com as Pró-reitorias para dar atendimento às demandas 

que são encaminhadas dos diversos órgãos / setores, procurando atender a todas as 

questões que envolvem as duas modalidades de educação em que atua: presencial e a 

distância.  

Tanto na modalidade presencial quanto na modalidade a distância, além do 

trabalho das Coordenações de Curso e de Programas, há os Colegiados de Cursos de 

Graduação, que são designados para, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), avaliarem e apresentarem proposições que garantam a qualidade do ensino de 

graduação na IES. Em todas essas comissões, há representatividade de professores e 

alunos, para que os processos sejam transparentes. Da mesma forma, na Pós-

graduação, os Coordenadores de cursos e respectivos colegiados da pós-graduação 

promovem reuniões com seus professores e alunos para avaliar os programas e propor 

novos projetos e encaminhamentos, com a finalidade de atender à formação proposta e 

possibilitar sua consolidação e desenvolvimento.  
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A evolução institucional pode ser observada no relatório integral de avaliação, 

disponibilizado ao MEC por meio do sistema e-MEC, onde se apresenta de forma mais 

pontual, a ampliação de suas potencialidades, bem como a busca constante para 

superação das questões que têm aparecido como fragilidades nas avaliações realizadas. 

De forma geral, é possível verificar o aumento constante da demanda pelos cursos da 

IES; a avaliação institucional consolidada, que já faz parte da cultura avaliativa da 

Instituição; a evolução crescente da qualidade de suas atividades, observada tanto nos 

relatórios de avaliação interna, quanto nos relatórios de avaliação externa; o 

desenvolvimento de atividades de extensão crescente, observando as relações 

necessárias com seus cursos de graduação. 

 

Indicador 1.2 Processo de autoavaliação institucional 

A avaliação configura-se, no plano ético, como um mecanismo de prestação de 

contas sobre o compromisso com os interesses coletivos; no plano social, como uma 

referência para análise da missão, orientada para as necessidades regionais; e no plano 

institucional, como ferramenta para o planejamento e para a gestão universitária. 

Nessa perspectiva, a avaliação atende à própria instituição no desenvolvimento da 

autoconsciência institucional, na definição da missão, de planos e métodos de trabalho; 

ao governo, na definição de políticas públicas e de planos de desenvolvimento da 

educação superior; aos atuais e futuros alunos e professores na indicação de forças a 

serem ampliadas e de fraquezas a serem superadas; à sociedade como um todo na 

proposição de diretrizes para a ação institucional. 

No que tange ao Centro Universitário da Serra Gaúcha, esse processo se apoia 

em algumas premissas, princípios e objetivos que norteiam a autoavaliação institucional. 

Consideram-se como premissas para a autoavaliação institucional o respeito à 

missão e aos valores assumidos conjuntamente pela instituição: responsabilidade social e 

profissional; criatividade e inovação; comprometimento e cooperação; capacidade para 

ação transformadora e para solução de problemas; e harmonia entre desenvolvimento 

pessoal e institucional. 

Firmam-se como princípios da autoavaliação institucional: 

a) globalidade: envolvendo todas as estruturas institucionais. 

b) participação: envolvendo todos os sujeitos em um processo de construção coletiva. 

Constituem-se como principais objetivos: 

a) aumentar a consciência sobre a identidade institucional e identificar potencialidades e 
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prioridades. 

b) estimular a criação de uma cultura de avaliação em todos os âmbitos da instituição. 

c) facilitar o fluxo de informações e o diálogo entre as diferentes instâncias da instituição. 

d) apoiar a tomada de decisão de caráter político/ pedagógico/ administrativo. 

e) institucionalizar o processo de avaliação, inserindo-o no cotidiano da vida universitária.  

f) formular propostas para a superação das deficiências encontradas com base nas 

análises e recomendações da avaliação. 

Durante os processos avaliativos a CPA/FSG adota procedimentos diversificados, 

sempre pautados na ética e na discrição. Busca envolver a comunidade acadêmica e 

desmistificar o processo de avaliação, através de compreensão do caráter formativo 

desse processo. 

As dimensões avaliadas são aquelas definidas pelo SINAES, fornecendo subsídios 

para a gestão acadêmica e para o acompanhamento da prática docente no que se refere 

a currículo e conteúdo; metodologia de ensino; interdisciplinaridade; processo de 

avaliação; conduta profissional/ ética, infraestrutura disponibilizada para desenvolvimento 

das atividades acadêmicas, clima organizacional, entre outros. A CPA possui 

infraestrutura própria, Regulamento devidamente aprovado pelos órgãos superiores e 

reúne-se regularmente com suas atas devidamente registradas.  

A metodologia e os Instrumentos utilizados no processo de avaliação são 

discutidos, elaborados, aplicados e analisados pela CPA. A autoavaliação é realizada em 

todos os níveis: docentes, corpo técnico-administrativo, discentes, coordenações de 

curso, tutores, mantenedores/coordenadores de polo.  

Para obter eficiência no processo de avaliação interna, a CPA realiza o 

planejamento das ações mediante plano de trabalho que inclui cronograma, distribuição 

de tarefas e recursos humanos, materiais e operacionais. Para garantir  a coerência entre 

as ações planejadas e as metodologias adotadas, bem como a articulação entre os 

membros e a observância dos prazos previstos, a CPA apresenta um calendário com 

todas as etapas da avaliação.  

A CPA, por meio de reuniões sobre o processo de avaliação, solicita aos gestores 

acadêmico-administrativos uma análise conjunta dos instrumentos de avaliação nos 

espaços de discussão. Assim, todos os membros da comunidade por meio de suas 

representações são convidados a participarem do processo autoavaliativo, trazendo suas 

contribuições para o processo.  

Após a definição das questões que compõem os instrumentos avaliativos há uma 
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análise conjunta entre CPA e Pró-reitorias sobre o período da avaliação. Assim que os 

instrumentos de avaliação e o período de realização do processo autoavaliativo são 

definidos, a CPA inicia o processo de comunicação à comunidade acadêmica nos 

diversos meios disponíveis na instituição: informativo no facebook; mensagem na área do 

aluno; e-mail institucional dos professores; e a ação de divulgação pelos coordenadores 

de curso e pelos docentes em sala de aula.  

Paralelamente a essa ação de comunicação, a CPA inicia a elaboração do 

cadastro das questões no sistema informatizado desenvolvido pelo próprio departamento 

de sistemas da instituição.  

A avaliação fica disponível para a participação da comunidade acadêmica nas 

respectivas áreas – área do aluno, do professor, do tutor e do colaborador. Ao acessar, 

tanto alunos, quanto professores, tutores e funcionários visualizam uma mensagem 

apresentada em um pop-up sobre a realização da avaliação; assim, podem optar por 

participar naquele momento ou realizar a avaliação posteriormente, clicando na opção 

própria.  

O sistema também permite que o participante inicie a avaliação e possa continuar 

respondendo às demais questões posteriormente, pois cada resposta é salva 

automaticamente, apresentando também o progresso das questões que já foram 

respondidas.  

Quando em período avaliativo, a CPA acompanha diariamente os índices de 

participação de alunos, professores e funcionários, buscando atender ao critério de 

validação da amostra. Os índices são encaminhados semanalmente aos gestores, para o 

acompanhamento da avaliação e apoio ao constante processo de comunicação à 

comunidade acadêmica.  

Após o fim do período, a CPA consolida os resultados da pesquisa. A partir desse 

momento, o sistema possibilita a consulta dos resultados da avaliação quantitativa por 

indicador, da avaliação individual do corpo docente e da avaliação qualitativa. 

Os dados quantitativos e qualitativos, coletados pelos instrumentos da Avaliação, 

são utilizados como instrumentos de gestão e de ação acadêmico-administrativa por parte 

da mantenedora, reitoria, Pró-reitorias, coordenações de cursos e gestores das áreas e 

setores, que fazem a análise e a apreciação dos resultados, discutindo-os em seus 

âmbitos de atuação.  

A divulgação dos resultados ocorre por meio de cadernos específicos de 

resultados da avaliação aos alunos, via disciplina de coordenação no Blackboard e área 
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do aluno, aos docentes e funcionários, via e-mail institucional e áreas específicas de 

trabalho, bem como nos espaços de discussão (colegiado de curso, NDE, reuniões com 

os representantes de classe e com os gestores institucionais) 

Os resultados permitem a tomada de ações em diferentes áreas/setores, de 

diversas formas, de que resultam mudanças de comportamento; ações de orientações; 

diálogos; entendimentos; discussões de problemas; busca de soluções ou de outras 

alternativas; execução e planejamento de ações maiores e sistemáticas.  

 

Indicador 1.3  Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

O Quadro 1 demonstra a participação da comunidade acadêmica em cada 

Processo avaliativo nos últimos três anos. Pode-se perceber que ao longo do triênio 2018-

2020 ocorreu uma evolução na metodologia e nos processos avaliativos, o que pode 

fornecer subsídios para a gestão acadêmica. 

 

Quadro 1: Participação da comunidade acadêmica. 

Projeto Participação 
Quant. de 

part. 2018 

Quant. de 

part. 2019 

Quant. de 

part. 2020 

Avaliação do Planejamento – Fórum 

Docente (cursos presenciais). (Semestral) 

Professores –  

1º sem. 
- 123* 136* 

Professores - 

2º sem. 
- - 143* 

 
Avaliação do Ensino de Graduação 

(cursos presenciais) / Avaliação ERSE. 

(anual) 

Alunos - 2.506 2.226 

Professores - 211 166 

Coordenadores 

de Cursos 
- 21 21 

 

Avaliação do Ensino de Graduação 

(cursos EaD). (Bianual) 

Alunos EaD - 771 - 

Alunos 

semipresencial 
- 119 - 

Tutores - 69 - 

Coordenadores - 30 - 

 
Avaliação dos Polos de Apoio Presencial 

(EaD). (Bianual) 

Alunos 378 - 3.379 

Mantenedores 

de Polo 
3 - 14 

 

Avaliação do Clima Organizacional. 

(Trianual) 

Coordenadores 

curso presencial 
24 - - 

Coordenadores 

curso EaD 
25 - - 

Professores 

presencial 
191 - - 

Professores EaD 75 - - 

Tutores EaD 67 - - 
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Funcionários 

administrativos 
118   

 
Avaliação com os Egressos (graduação 

presencial) (Anual) 

Egressos 

Graduação 

Presencial 

- 134 155 

     

Avaliação com os Egressos (graduação 

EaD) (Anual) 

Egressos 

Graduação EaD 
- - 3 

 
Relatório de Autoavaliação Institucional. 

Professores e 

funcionários 
- 10 10 

Obs.Os dados do Quadro 1 referem-se somente aos períodos de aplicação. (*) Número de professores que 
responderam à pesquisa. 
Fonte: CPA 

 

Indicador 1.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e 

divulgação dos resultados 

Os resultados dos processos autoavaliativos traduzem anseios, expectativas e 

necessidades da comunidade acadêmica, portanto devem subsidiar tomadas de decisões, 

propostas e outras ações que visem a ampliar a qualidade da instituição. Neste sentido, a 

CPA divulga a sua comunidade acadêmica os resultados de seus processos avaliativos 

de forma ética e hierárquica, e cada qual tem acesso aos resultados de acordo com a sua 

respectiva atuação.  

Após uma prévia análise dos resultados de cada avaliação realizada, a CPA inicia 

a elaboração dos gráficos e tabelas comparativas, por curso, por indicador e suas 

respectivas questões, o que permite uma análise ampla e adequada aos gestores.  

Assim que os gráficos e as tabelas são finalizados, a CPA inicia o processo de 

análise dos resultados quantitativos por indicador e suas respectivas questões, 

observando as alternativas de respostas que compõem cada questão dos instrumentos de 

avaliação. A análise de cada questão baseia-se no critério de satisfação representado 

pela soma dos percentuais das alternativas de concordância que deve atingir 60% para 

ser considerado um aspecto bem avaliado. Além da análise quantitativa, a CPA realiza 

leitura/análise das respostas às questões qualitativas, categorizando-as em 

potencialidades, fragilidades e sugestões.  

Desta forma, a CPA faz um levantamento das potencialidades e fragilidades, 

tomando por base as colocações avaliativas que se apresentaram. Além disso, a CPA 

realiza uma análise buscando cruzar os dados quantitativos com as respectivas respostas 

qualitativas, de modo a evidenciar um determinado aspecto a ser observado pela gestão.  
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Destarte, a CPA elenca as fragilidades levantadas no processo autoavaliativo, 

apresentando-as no caderno de resultados para a definição de ações acadêmico-

administrativas de curto, médio e longo prazo, para minimizá-las ou superá-las.  

Após esta etapa, a CPA encaminha o caderno de resultados, por meio eletrônico, 

a cada gestor responsável ou envolvido no processo autoavaliativo - mantenedora, 

reitoria, pró-reitorias, coordenações de curso e aos gestores das áreas e setores. Em 

especial, a CPA solicita que os resultados sejam discutidos nos colegiados de curso (que 

inclui a participação de docentes e discentes), com os membros do NDE e com os 

funcionários para o aprofundamento da análise dos resultados.  

Após a devolutiva das ações acadêmico-administrativas pelos gestores, a CPA 

fecha os cadernos de resultados e inicia a elaboração dos cadernos específicos para a 

divulgação de resultados gerais à comunidade acadêmica, pautando-se pela ética que 

norteia o processo autoavaliativo da instituição.  

A CPA conta, também, com o apoio dos gestores para a divulgação dos cadernos 

específicos de resultados da avaliação aos alunos, via disciplina de coordenação no 

Blackboard e área do aluno, aos docentes e funcionários, via e-mail institucional e áreas 

específicas de trabalho, bem como nos espaços de discussão (colegiado de curso, NDE, 

reuniões com diretórios acadêmicos e com os gestores institucionais).  

Uma ação importante foi a criação de um canal de comunicação da coordenação 

no Blackboard (sala de aula virtual), na qual as coordenações sempre atuam para 

sensibilizar os alunos e docentes em relação a todas as etapas do processo avaliativo.  

Desta forma, tem sido possível obter uma crescente participação e envolvimento 

da comunidade acadêmica na autoavaliação, compreendida como um processo de 

reflexão e autoconsciência institucional, criativo e renovador de análise e síntese das 

dimensões que definem a Instituição.  

Em linhas gerais, os desdobramentos da divulgação e da utilização dos resultados 

da CPA se dão nas áreas/setores das mais diversas formas e, de fato, ensejam 

mudanças de comportamento; ações de orientações, diálogos, entendimentos, 

discussões de problemas, busca de soluções ou de alternativas; execução de ações e 

planejamento de ações maiores e sistemáticas.  

Registra-se que, que a Instituição recebeu diversas Comissões de Avaliação 

Externa do MEC, em visitas in loco, nos anos de 2018 e 2019, como demonstrado no 

Quadro 2. Porém, devido à pandemia decorrente do coronavírus, no ano de 2020 não 

ocorreram visitas de Comissões do MEC à Instituição. 
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Quadro 2: Avaliação de Cursos de Graduação – in loco (2018 a 2019). 

CURSO MODALIDADE PERÍODO 

CONCEITO 

D1 D2 D3 
Final 
Con-
tínuo 

Final 
Faixa 

2018 

Engenharia Ambiental Presencial 01/04/2018 a 04/04/2018 3,94 4,29 4,55 _ 4 

Enfermagem Presencial 17/06/2018 a 20/06/2018 3,18 4,07 3,94 _ 4 

Engenharia Mecânica Presencial 30/09/2018 a 03/10/2018 3,19 3,64 3,18 _ 3 

Gestão da Qualidade 
(FTSG) 

Presencial 03/10/2018 a 06/10/2018 4,13 3,53 3,89 3,82 4 

Gestão da Tecnologia da 
Informação (FTSG) 

Presencial 15/10/2018 a 18/10/2018 3,38 3,33 3,30 3,34 3 

Arquitetura e Urbanismo Presencial 21/10/2018 a 24/10/2018 4,44 4,00 3,91 _ 4 

2019 

Gestão Comercial Presencial 03/02/2019 a 06/02/2019 4,25 4,20 4,75 4,38 4 

Gestão de Recursos 
Humanos Presencial 03/02/2019 a 06/02/2019 

3,88 4,33 3,89 4,06 4 

Processos Gerenciais Presencial 10/02/2019 a 13/02/2019 4,38 4,07 4,89 4,41 4 

Design de Interiores Presencial 27/02/2019 a 02/03/2019 4,06 4,47 4,33 4,31 4 

Fotografia Presencial 24/03/2019 a 27/03/2019 4,88 4,53 4,78 4,71 5 

Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas Presencial 24/04/2019 a 27/04/2019 

4,56 4,20 4,33 4,35 4 

Design de Produto Presencial 12/06/2019 a 15/06/2019 4,00 3,60 3,60 3,72 4 

Gestão de Recursos 
Humanos  EaD 30/06/2019 a 03/07/2019 

4,88 4,80 4,50 4,73 5 

Processos Gerenciais  EaD 30/06/2019 a 03/07/2019 4,56 4,40 4,25 4,40 4 

Logística  EaD 30/06/2019 a 03/07/2019 4,31 4,67 4,86 4,62 5 

Gestão Financeira  EaD 30/06/2019 a 03/07/2019 3,94 4,33 4,88 4,38 4 

Design de Moda Presencial 14/08/2019 a 17/08/2019 3,38 3,00 3,10 3,14 3 

Design de Interiores 
(FTSG) Presencial 18/08/2019 a 21/08/2019 

4,29 4,00 4,70 4,30 4 

Gastronomia Presencial 22/09/2019 a 25/09/2019 4,13 3,47 4,13 3,87 4 

Gestão Comercial  EaD 25/09/2019 a 28/09/2019 4,75 4,47 4,50 4,56 5 

Relações Internacionais Presencial 27/10/2019 a 30/10/2019 4,25 4,47 3,88 4,23 4 

Odontologia Presencial 08/12/2019 a 11/12/2019 4,00 4,33 5,00 4,43 4 

Fonte: Regulação Acadêmica.  

 

 

Nos Quadros 3 a 6 são apresentados os insumos avaliativos da instituição. 
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Quadro 3: Índice Geral de Cursos – IGC. 

2017 2018 2019 

3 2,47028 3 2,83940 
Até dia 24/03/2021, o IGC 

não havia sido publicado. 

Fonte: Regulação Acadêmica.  

 

Quadro 4: Insumos Avaliativos – 2019/2020. 

Curso Modalidade 
Enade 

Contínuo 
Enade 
Faixa 

IDD 
Contínuo 

IDD 
Faixa 

CPC 
Contínuo 

CPC 
Faixa 

Arquitetura e Urbanismo Presencial 2,5034 3 2,8949 3 2,7759 3 

Biomedicina Presencial 2,8319 3 2,6896 3 3,0532 4 

Educação Física Presencial 2,7876 3 2,952 4 3,0618 4 

Enfermagem Presencial 2,4049 3 2,4297 3 2,9565 4 

Engenharia Ambiental Presencial 2,2087 3 2,4572 3 2,7166 3 

Engenharia Civil Presencial 2,3267 3 2,6421 3 2,8458 3 

Engenharia de Produção Presencial 2,5740 3 3,1016 4 3,1973 4 

Engenharia Elétrica Presencial 3,2062 4 4,3331 5 3,8467 4 

Engenharia Mecânica Presencial 1,6697 2 2,5101 3 2,6895 3 

Estética e Cosmética Presencial 3,5980 4 5,0000 5 3,8467 4 

Fisioterapia Presencial 2,9805 4 3,1725 4 3,2201 4 

Nutrição Presencial 3,0190 4 3,2530 4 3,6096 4 

Odontologia Presencial 2,6872 3 2,6980 3 2,8425 3 

Fonte: Regulação Acadêmica. 

 

Quadro 5: Insumos Avaliativos – 2018/2019. 

Curso Modalidade 
Nota 

ENADE 
Conceito Nota IDD Nota CPC 

Conceito 
Final 

Administração Presencial 2,8123 3 2,9742 3,3276 4 

Ciências Contábeis  Presencial 3,0329 4 3,1087 3,4028 4 

Design - Bacharelado Presencial 3,7685 4 5,0000 4,3744 5 

Design de interiores  Presencial SC SC SC SC SC 

Design de interiores (FTSG) Presencial 3,1389 4 2,2383 2,5542 3 

Direito  Presencial 2,2136 3 2,3192 2,7898 3 

Gestão Comercial  Presencial 3,9685 5 4,6895 3,7703 4 

Gestão Comercial (FTSG) Presencial 3,1035 4 2,9019 3 SC 

Gestão da Qualidade (FTSG) Presencial 3,3656 4 SC 3,2526 4 

Gestão de Recursos 
Humanos 

Presencial 3,7571 4 2,4541 3,1242 4 

Gestão de Recursos 
Humanos (FTSG) 

Presencial 2,6431 3 1,4287 2,5130 3 

Gestão Financeira (FTSG) Presencial 3,1502 4 3,4069 3,2792 4 

Jornalismo Presencial 3,6738 4 SC 3,1170 4 
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Logística (FTSG) Presencial 3,9417 4 5,0000 4,1067 5 

Psicologia  Presencial 2,5644 3 3,0843 3,1598 4 

Publicidade e Propaganda Presencial 1,2851 2 0,0000 1,3750 2 

Relações Internacionais  Presencial 2,8173 3 3,2739 2,7108 3 

Fonte: Regulação Acadêmica. 

 

Quadro 6: Atos legais. 
Nota Ato Legal 

- 
Unificação de mantidas – Portaria nº 434 de 18 de setembro de 2019, publicada no 
Diário Oficial da União nº 185 de 24 de setembro de 2019, Seção 1, p.71. 

4 Credenciamento EaD – Portaria nº 1.452 de 12 de dezembro de 2016. 

4 
Credenciamento Centro Universitário da Serra Gaúcha – Portaria nº 936 de 18 de 
agosto de 2016. 

Fonte: Regulação Acadêmica. 

 

Os resultados das avaliações são apresentados para os diversos órgãos 

colegiados, que analisam os resultados obtidos, bem como planejam as ações futuras. 

 

Indicador 1.5 Relatórios de autoavaliação 

O Relatório de Autoavaliação Institucional é elaborado pela CPA, postado 

anualmente no sistema e-MEC e tem como objetivo apresentar os resultados da 

autoavaliação institucional com base nas avaliações internas e externas.  

O processo de autoavaliação objetica descrever o contexto institucional, bem 

como identificar as fragilidades e as potencialidades relacionadas às ações e a 

desempenho da FSG em relação ao seu PDI. Tal diagnóstico é um instrumento relevante 

para a avaliação de gestores contribuindo para a tomada de decisões buscando a 

melhoria continua da IES. Além disso, o Relatório serve também como uma referência 

para acompanhamento do PDI e o registro da evolução institucional. Ainda, merece ser 

registrado que a autoavaliação, consolidada no Relatório de Autoavaliação Institucional, 

fomenta a cultura de avaliação institucional e subsidia os processos de avaliação externa.  

Este relatório de autoavaliação do Centro Universitário da Serra Gaúcha trata-se 

do Relatório Integral, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65, de 09 

de outubro de 2014. Neste relatório, a CPA procurou contemplar as informações e ações 

desenvolvidas no ano de 2020, bem como discutir o conteúdo relativo aos dois relatórios 

parciais anteriores, explicitando uma análise global em relação ao PDI e a todos os eixos 

do instrumento de avaliação, de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão. 
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No relatório são descritos os resultados das ações institucionais, os quais são 

confrontados, pela CPA, com as informações do PDI e dos relatórios emitidos pelo MEC 

(ENADE e Avaliações Externas.), permitindo dessa forma a construção do cenário atual 

da FSG. A elaboração do relatório não é um processo estático, é um processo em 

movimento contínuo caracterizado pelo ato de atender às preocupações da comunidade 

acadêmica, na aplicação cuidadosa da indispensável qualidade das atividades de ensino, 

de pesquisa e de extensão. 

Os relatórios de autoavaliação são encaminhados à Reitoria e aos gestores da 

Instituição, que por sua vez compartilham o referido documento como seus pares. Por fim, 

a elaboração do relatório possibilita momentos de reflexão da Instituição sobre suas 

diversas dimensões, possibilitando um processo que envolverá a realização de projetos 

decorrentes da avaliação.   

 

Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional 

Indicador  2.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais 

Missão Institucional 

Como constante preocupação do grupo gestor, a efetividade da missão do Centro 

Universitário da Serra Gaúcha - FSG ocorre pela promoção e pelo fomento de ações 

relacionadas ao campo de atuação e pelo compartilhar, disseminando nas diversas 

instâncias o quanto foi gerado de conhecimentos, para uso comum. A missão do Centro 

Universitário da Serra Gaúcha - FSG é como segue: “desenvolver pessoas autônomas e 

éticas para serem agentes de seus projetos de vida e da transformação social por meio 

da educação, cultura e conhecimento. ” (PDI Aditamento 2018-2022, p.18). 

 

Objetivos e metas do PDI 

O Centro Universitário da Serra Gaúcha- FSG orienta as suas ações para a 

concretização dos seguintes objetivos: 

 formar profissionais comprometidos com as transformações sociais e tecnológicas, a 

criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, 

garantindo-lhes a apropriação integrada e ativa de conhecimentos sobre as técnicas e 

habilidades que possibilitem a atuação profissional; 

 educar pessoas e profissionais para a inserção em diferentes setores profissionais e 

áreas do conhecimento, cujos perfis profissiográficos desenvolvidos em cada curso 
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habilitem e capacitem à construção permanente de auto realização e sucesso 

profissional, participando no desenvolvimento da sociedade brasileira; 

 desenvolver um ensino de excelência, à medida que se entende a aprendizagem 

como o resultado de todas as ações didáticas e pedagógicas voltadas para o aluno 

como sujeito e centro de todas essas ações; 

 incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica integrado à proposta de 

ensino, visando o desenvolvimento da ciência, tecnologia, criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

 produzir e socializar o conhecimento científico e tecnológico desenvolvido nas práticas 

profissionais, prospectando e implementando melhorias e inovações significativas 

para o desenvolvimento humano e social; 

 promover a produção e divulgação da educação, cultura e conhecimento que 

constituem o patrimônio da humanidade e comunicar os saberes, mediante a 

diversidade de meios de publicação; 

 suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 

a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistêmica; 

 fortalecer as políticas de acesso, inclusão e permanência dos estudantes, com 

aproveitamento. 

 

Indicador 2.2 PDI, planejamento didático-instrucional e política de ensino de 

graduação e de pós-graduação 

Graduação Presencial 

O Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG procura pautar-se pelas 

abordagens cognitivistas e construtivistas. De acordo com Moraes (2009, p.17), entende-

se pela primeira, aquela que envolve 

Teorias do tipo S-O-R: define a aprendizagem como uma mudança de 
comportamento (R) resultante da interação do indivíduo como meio (S) e 
de processos mentais (O) de aquisição de conhecimentos, habilidades e 
atitudes. Em oposição ao comportamentalismo cujo foco principal é a 
manipulação do ambiente externo como mecanismo de mudança de 
condutas observáveis, o paradigma cognitivista implica estudar 
cientificamente a aprendizagem como mais que um produto do ambiente, 
de pessoas ou de fatores externos ao aluno. 

Pela segunda, pelo paradigma construtivista, entende-se como uma abordagem 

que 
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[...] considera a interação do ambiente com o indivíduo, contextualizado 
em seu ambiente social. O processo de aprendizagem experiencial dos 
alunos, ou seja, os aprendizes constroem o conhecimento a partir de 
suas experiências individuais e de interações com o ambiente. O 
conhecimento não pode ser objetivamente definido, ou seja, o aprendiz 
constrói individualmente o conhecimento, sendo o conhecer um processo 
adaptativo. O modelo de instrução e desempenho no construtivismo é 
substituído pelo desenvolvimento de habilidades reflexivas do aprendiz. 
O modelo construtivista é definido pela construção dinâmica do 
conhecimento 

 

O aluno é visto como centro do processo de aprendizagem e o ensino como um 

conjunto de estratégias mediadoras para a aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências. Os objetivos educacionais devem estar atrelados às competências que o 

aluno deve desenvolver. Hoje, parece ser consenso de que os aprendizes devem buscar 

atingir competências em lugar de assimilar conhecimentos. Isso está vinculado à visão de 

Perrenoud,  

Ao enfatizar que os currículos voltados para a construção de 
competências devem promover uma limitação “drástica da quantidade de 
conhecimentos ensinados e exigidos” (p. 10), dando prioridade a 
conteúdos que possam ser exercitados, no âmbito escolar pela 
mobilização em situações complexas. Ou seja, não se poderia formar 
competências por meio de um currículo que privilegie apenas a 
transmissão de conhecimento, sem promover situações em que esse 
conhecimento seja mobilizado. (COSTA, 2005, p. 9) 

 

 O Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG vai, institucionalmente, procurar 

desenvolver as seguintes competências:  

 AUTONOMIA, entendida como a capacidade de autorregular-se para pensar e fazer 

criticamente, e de forma responsável, para tomar decisões próprias com base na 

moral, ética, filosofia, política e com os conhecimentos a sua volta; 

 COMUNICAÇÃO, ou seja, tornar comuns as informações e conhecimentos específicos 

do universo acadêmico e do curso de formação, mobilizando e partilhando tanto os 

códigos não-verbais como aqueles associados à oralidade, produção textual e 

comunicação mediada por computador. Também se entende a competência da 

comunicação como a capacidade de compreensão e de se fazer entender em várias 

áreas/contextos; 

  LIDERANÇA ou capacidade de assumir o protagonismo no desenvolvimento pessoal 

e profissional, demonstrando versatilidade e agilidade para a mudança, mobilizando 

pessoas e recursos em prol de um objetivo, de forma ética; 
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 POSTURA ÉTICA refere-se ao hábito que inclina à prática das virtudes morais e 

intelectuais visando o bem agir em sociedade; 

 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, significando, através do conhecimento prévio, utilizar 

métodos de forma sistematizada com o intuito de solucionar problemas específicos, ou 

seja, verificar variáveis intrínsecas e extrínsecas utilizando raciocínio lógico, 

criatividade e observação (método científico), visando resolver situações reais com 

atitude ativa e motivação de buscar respostas específicas. 

 

Essas competências farão parte dos planos de ensino, de modo a serem 

realizadas nas ações rotineiras educacionais. Caberá a cada professor estabelecer as 

suas próprias, articuladas às gerais, para atender às especificidades da unidade 

curricular. 

Como modelo de planejamento instrucional, vai-se adotar o modelo de Moore e 

Kearsley (2007) citado por Moraes (2009, p. 19). Para os autores mencionados, é 

necessário que se parta da necessidade de auxiliar a construir a autonomia dos alunos. 

Mesmo acreditando que nem todos os alunos sejam autônomos, é preciso um certo 

equilíbrio na relação professores e alunos, “permitindo que muitos alunos escolham seus 

próprios objetivos de aprendizado e conduzam, construam ou controlem grande parte do 

processo de aprendizado. ” (Id. ib.). Esse princípio deverá ser adotado para os cursos 

presenciais como já foi frisado. Por esse caminho, percebe-se que o foco processual de 

educação é agora a aprendizagem, não o ensino e isso vai estar refletido nos cursos. 

As técnicas utilizadas de facilitação para a construção do conhecimento são as 

seguintes: aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida, instrução entre 

pares, aulas híbridas, escrita ao longo do currículo, pensar aos pares e compartilhar, ou 

outras da mesma natureza. 

É preciso afirmar que o ensino híbrido, adotado pela Instituição, envolve as 

chamadas aulas híbridas, a sala de aula invertida e as disciplinas semipresenciais 

(fazendo uso dos 40% a distância permitidos pela legislação).  

Dessa forma, com base nos quatro pilares da educação - aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver, a FSG preparar os alunos não 

apenas para o aprendizado dos conteúdos curriculares, mas também para serem pessoas 

colaborativas e críticas, prontas para desenvolver uma atividade profissional.  

Importante ressaltar que a organização didática é orientada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs). A flexibilidade das matrizes curriculares é alcançada por 
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meio das Disciplinas Optativas, Disciplinas On-line (DOLs) e Atividades Complementares, 

permitindo dessa forma que cada aluno construa seu currículo e busque conhecimentos 

fora da sala de aula. 

Da mesma forma que ocorre nas disciplinas presenciais dos cursos, as Disciplinas 

On-line também focalizam a prática pedagógica na participação ativa e crítica do aluno na 

construção/desenvolvimento de competências e habilidades, bem como na formação de 

valores e atitudes.  

Ainda, o Ambiente Virtual de Aprendizagem se caracteriza como uma estratégia de 

aprendizagem e acompanhamento das atividades, uma vez que possui diversas 

ferramentas para colaboração e interação (Fórum de discussão, Wiki, Blog, Portfólio, 

Diário, Grupos, E-mail, Mensagens, Avisos, Collaborate, BlackboardStudent, 

BlackboardInstructor, Plataforma Kaltura).  

Vale ressaltar que a FSG tem por princípio reger-se pela legislação educacional 

em vigor, tendo seus documentos legais: Regimento Geral, Estatuto, Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs) afinados à Missão Institucional. A análise da 

autoavaliação e dos relatórios das Comissões Externas permite constatar uma coerência 

os documentos supracitados, evidenciando que o processo de construção desses 

instrumentos inclui a participação da comunidade acadêmica, que considera a realidade 

socioeconômica e cultural, bem como os princípios filosóficos e metodológicos definidos e 

atualizados coletivamente.  

Por fim, para efeito de melhoria continuada/aprimoramento dos documentos legais, 

os gestores institucionais das diversas áreas realizam reuniões periódicas para avaliar o 

desenvolvimento das atividades e analisar os resultados da autoavaliação e das diversas 

avaliações externas. 

 

 

Graduação EaD 

As políticas para o ensino de graduação na FSG, previstas no PDI, norteiam o 

desenvolvimento das ações, o estabelecimento de metas e o planejamento da Educação 

Presencial e a Distância, tendo como suporte as diretrizes da Cruzeiro do Sul 

Educacional. 

Na graduação, as formas de organização são orientadas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), que apresentam os fundamentos legais e pedagógicos 
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para a elaboração dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs). Na elaboração dos 

PPCs, destaca-se a importância do Núcleo Docente Estruturante (NDE), constituído 

conforme Resolução CONAES nº 01, de 17 de junho de 2010. 

Articulados ao PDI, os PPCs são elaborados com base em uma metodologia 

prevista nos documentos legais e institucionais. Como exemplo dessa articulação, 

ressalta-se que os PPCs descrevem a realização de diversas atividades e programas 

institucionalizados, tais como o Estágio Curricular Supervisionado (ECS), o Trabalho de 

Curso (TC), as Atividades Complementares (ACs), a Iniciação Científica (IC), a Monitoria 

e as Atividades de Extensão, entre outras. No caso da Educação a Distância, vale 

ressaltar ainda o Programa Interdisciplinar de Práticas Científicas, Tecnológicas e 

Profissionais (PIP-CTP), o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo (NIE-EaD), o Núcleo 

de Inovação Acadêmica (NIAC-EaD) e o Núcleo de Práticas Educativas (NUPE-EaD); 

além da Equipe Multidisciplinar. 

Nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação (PPCs) oferecidos 

encontram-se explicitadas a concepção de educação e os processos de ensino e 

aprendizagem, os sistemas de comunicação, a atuação da tutoria e dos professores 

responsáveis por disciplina, o material didático, o processo de avaliação da 

aprendizagem, o trabalho da equipe multidisciplinar e a infraestrutura de apoio. Essas 

dimensões são compreendidas como indissociáveis e passíveis de permanente avaliação 

e reflexão, tendo-se como horizonte a consolidação da excelência acadêmica. 

Todos os cursos e programas possuem como proposta pedagógica uma 

organização modular com oferta mensal. Cada módulo é constituído por disciplinas e 

cada uma delas organizadas em unidades compostas por tópicos pré-definidos dispostos 

em situações de aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Cada uma das unidades curriculares é composta por atividades que devem ser 

cumpridas pelo graduando no Ambiente Virtual de Aprendizagem e atividades realizadas 

presencialmente de acordo com o PPC. No caso de haver atividades presenciais, estas 

devem ser cumpridas nos encontros realizados nos polos de educação a distância ou em 

ambientes profissionais. 

As disciplinas dos Cursos de Graduação, na modalidade a distância, são 

organizadas de modo que a mediação é realizada por um tutor, que tem como função o 

acompanhamento no processo de ensino e aprendizagem e é responsável pela 

aproximação e articulação entre os estudantes, sempre pautado em ações conjuntas com 

a coordenação do curso, o professor responsável e os tutores das disciplinas. 
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A metodologia semipresencial é um diferencial, pois ela reúne as melhores 

práticas do ensino presencial e a tecnologia digital, empregada na Educação a Distância, 

em especial, pode-se citar o uso de metodologias ativas. Esse modelo de oferta se 

apresenta em duas situações: momentos de aprendizagem no AVA, plataforma que 

contempla o material teórico, as videoaulas, os fóruns de discussão mediados e a 

interação com o tutor online para esclarecimento de dúvidas por meio de chat, de 

webconferências o que evidencia as atividades síncronas do curso e as trocas de 

mensagens. A segunda etapa ocorre presencialmente, por meio de encontros dos 

estudantes com o docente, que conduz a aula no polo de EaD ou via webaula, transmitida 

dos estúdios da Cruzeiro do Sul Virtual para qualquer localidade em que o estudante se 

encontra. De acordo com a legislação atual, o projeto pedagógico dos cursos 

semipresenciais contempla até 30% de atividades presenciais para os cursos que são 

ofertados com esta metodologia. 

Nos Cursos de Graduação, na modalidade a distância, a interdisciplinaridade 

acontece por meio do diálogo entre as disciplinas dos diferentes módulos, dos projetos 

integradores de competência, de seminários e de outras atividades acadêmicas que são 

desenvolvidas em alguns cursos e programas. A Atividade Interdisciplinar tem caráter 

transversal, o que possibilita uma interlocução entre as dimensões teóricas e práticas de 

cada eixo da formação profissional constitutiva do curso, favorecendo, ainda, um 

atendimento educacional especializado. 

No intuito de promover uma vivência educacional por meio de competências, a 

Cruzeiro do Sul Virtual implantou desde o 1º semestre de 2019, o componente curricular 

denominado Projeto Integrador de Competências (PIC). O PIC é organizado a partir da 

reflexão dos conteúdos estudados ao longo do semestre, com o foco nas competências a 

serem desenvolvidas pelos estudantes. 

O processo avaliativo dos Cursos de Graduação na modalidade a distância é 

realizado por módulo. A síntese do processo por semestre consta de atividades realizadas 

no ambiente virtual de aprendizagem que compõem 4,0 (quatro) pontos e da Prova 

Regimental Integralizada, no valor de 6,0 (seis) pontos. O Resultado Final (RF) do 

aproveitamento do aluno é a somatória dos instrumentos de avaliação, até o máximo de 

10,0 (dez) pontos. É considerado aprovado na disciplina o aluno que obtém RF igual ou 

superior a 6,0 (seis), nos cursos de graduação. 

Como forma de garantir a qualidade acadêmica, durante a realização das provas 

nos polos de educação a distância, o Setor de Relacionamento com Polos faz 
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acompanhamento desse processo durante todo o período de avaliação da aprendizagem; 

e, quando possível, também, realiza visitas presenciais a alguns polos nos dias das 

avaliações para acompanhar a realização dessas atividades presenciais. 

De acordo, ainda, com o PDI vigente, são Políticas de Educação a Distância na 

FSG: universalização e democratização do acesso à informação, do conhecimento e da 

educação; incentivo a pesquisas que propiciem uma educação voltada para o progresso 

científico e tecnológico; difusão do uso de TDICs para fins educacionais nos cursos de 

graduação; busca de soluções inovadoras e criativas nos projetos de educação a 

distância; busca de parcerias e convênios para o desenvolvimento de conteúdos 

específicos; garantia de padrões de qualidade para oferta de cursos e de disciplinas a 

distância, por meio da avaliação e do acompanhamento permanentes; da supervisão 

acadêmica e administrativa dos polos de educação a distância e a criação de indicadores 

de gestão. 

 

Indicador 2.3 PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de 

inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural 

A FSG considera o tripé ensino/pesquisa/extensão na sua atuação junto à 

comunidade. A pesquisa do Centro Universitário - FSG tem o papel fundamental de 

contribuir com o desenvolvimento do aluno, na forma de produção de conhecimento, e, ao 

mesmo tempo, resgatar as necessidades da sociedade em que está inserido, 

proporcionando subsídios para que essa possa apoderar-se da solução de problemas. 

O Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG entende a atividade de pesquisa 

como o principal mecanismo do desenvolvimento científico e tecnológico e de 

transferência de conhecimento para a sociedade, com forte potencial de contribuição para 

o desenvolvimento econômico, social e cultural, por isso, objetiva:  

a) reforçar o papel da pesquisa como o grande diferencial de qualidade;  

b) promover a pesquisa consoante com as áreas e linhas de pesquisa dos seus 

programas de pós-graduação. 

 

Como forma de incentivo à pesquisa e à produção científica, anualmente ocorre na 

Instituição o Congresso de Pesquisa Extensão, que engloba todos os cursos, em caráter 

interdisciplinar. No ano de 2020 foi realizada a oitava edição do evento mencionado, 

demonstrando o compromisso da FSG na construção pedagógica que envolve o 

acadêmico em um processo de produção compartilhada de conhecimento. O Congresso 
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de Pesquisa e Extensão possibilita aos acadêmicos a apresentação de resultados de 

conhecimentos teóricos práticos desenvolvidos e adquiridos nas disciplinas, visando ao 

aprofundamento das competências e habilidades na área de interesse. O e-card de 

divulgação do evento é apresentado na Figura 2. A produção cientifica do evento no 

triênio 2018-2019-2020 é apresentada no Quadro 7. 

 

 

Figura 2: E-card de divulgação do Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG. 
Fonte: Redes sociais - FSG  

 

 

Quadro 7: Número de publicações no Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG 
nos anos de 2018, 2019 e 2020.   

2018 2019 2020 

Resumos Artigos Resumos Artigos Resumos Artigos 

169 65 194 63 165 48 
Fonte: Pró-reitoria Acadêmica. 

 

Em 2018, foram mantidas as bolsas de pesquisa e extensão, sendo 

implementadas aos alunos selecionados para atuarem nos diversos projetos de extensão 

desenvolvidos na Instituição. No referido ano foram contemplados 95 acadêmicos com as 

bolsas de pesquisa ou extensão. Já no ano de 2019, as bolsas de extensão e pesquisa 

que foram implementadas para 93 acadêmicos selecionados, conforme editais. 

Em 2020, devido à pandemia e escassez dos encontros presenciais, houve uma 

adequação do escopo e metodologia de trabalho, sendo que 68 acadêmicos foram 

contemplados com bolsas institucionais.  

As ações de pesquisa do Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG são 

orientadas pela Ética, pois se propõem a formação humanística de seu aluno; a Inovação 
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como impulsionador dos projetos de pesquisa; a Excelência como meta; a Transparência 

por compartilhar sua produção com a comunidade interna e externa, e a Cultura ao 

Mérito, como forma de estimular o processo. 

O Comitê de Ética em Pesquisa Sociedade Educacional Santa Rita S/A - Centro 

Universitário da Serra Gaúcha – FSG (CEP-FSG) está em funcionamento desde 2014, 

sendo um órgão registrado junto a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conselho 

Nacional da Saúde, sob nº 5668, na Plataforma Brasil.  

Nos anos de 2018 a 2020, foram tramitados 663 protocolos de pesquisa, incluindo 

os trabalhos de pesquisa com humanos, tendo a FSG como instituição proponente ou de 

outras instituições. Além de promover a autonomia no desenvolvimento trabalhos de 

pesquisa de acadêmicos e pós-graduandos, dentro dos preceitos éticos, o CEP-FSG 

exerce papel de formação docentes e discente, por meio de consultas individuais aos 

pesquisadores ou oficinas de formação oferecidas ao longo do ano para a comunidade 

acadêmica. O quantitativo anual de projetos analisados e aprovados no período de 2018 a 

2020 é apresentado no Quadro 8. 

 
Quadro 8: Número de pesquisas analisadas e aprovadas nos anos de 2018, 2019 e 
2020.   

2018 2019 2020 

Analisados Aprovados Analisados Aprovados Analisados Aprovados 

424 211 139 110 100 82 
Fonte: Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

Indicador 2.4 PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do 

meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, 

e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade 

étnico-racial 

Dentre as ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos, das 

relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira e africana e do meio ambiente, são 

oferecidas aos alunos atividades on-line denominadas “Temas Transversais”, que se 

refere a um curso com duração de 40 horas-relógio e contempla os seguintes conteúdos: 

1) Direitos Humanos e a questão da diversidade (10 horas-relógio). 

2) Formação em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (10 horas-relógio). 

3) A questão ambiental e a sustentabilidade (10 horas-relógio). 

4) Prevenção ao uso indevido de drogas e álcool (10 horas-relógio). 
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A FSG tem como política de responsabilidade social o atendimento à sua 

comunidade acadêmica com qualidade, ética, respeito e dignidade, estendendo o mesmo 

à comunidade externa, uma vez que coloca à disposição os benefícios da produção 

intelectual e científica de seus professores e alunos. Para tanto, adota práticas inclusivas 

em todas as áreas, garantindo a efetividade do processo de inclusão e contribuindo para 

a promoção de um ambiente onde não existam preconceitos e discriminação.  

O Programa de Atenção à Diversidade e Inclusão (PADI) é voltado para a 

acessibilidade de todos os deficientes e acolhimento da diversidade como um valor. 

Assim, investe sempre na disseminação de informações e na construção do 

conhecimento que favoreça o respeito à diversidade como uma característica da condição 

humana, além de dar o suporte necessário a todos os alunos matriculados que 

apresentam qualquer tipo de deficiência e/ou limitação, proporcionando a estes a 

acessibilidade adequada. No PADI, no momento, contamos com 2 intérpretes de Libras 

para assessorar os alunos com surdez. Este número foi reduzido, uma vez que a 

demanda por este serviço também reduziu, haja vista que no período de pandemia 

causada pelo coronavírus, alguns alunos com esse tipo de necessidade cancelaram suas 

matrículas, aguardando a volta das aulas presenciais. 

No Fórum Docente, evento semestral destinado aos professores da IES, estas 

temáticas são debatidas amplamente, em especial, na busca de práticas pedagógicas 

inclusivas que auxiliem o aluno na aquisição de conhecimentos, propiciando o 

envolvimento dos mesmos no processo de ensino-aprendizagem.  

Como ações afirmativas, a inclusão de pautas como diversidade, igualdade étnico-racial, 

entre outras são discutidas de forma multidisciplinar e intradisciplinar, relacionando estas 

com os conteúdos específicos das disciplinas oferecidas pela grade curricular de cada 

curso. 

Também temos a Semana de Responsabilidade Social, na qual são desenvolvidas 

atividades concernentes à temática. Desse modo, a Semana de Responsabilidade social 

é concebida como uma práxis transformadora, funcionando também como uma 

ferramenta de auxílio à FSG para que possa cumprir sua responsabilidade social, 

assumindo uma postura construtivista ao desenvolver em seus estudantes e docentes 

uma atitude investigativa de aprender fazendo, intervindo na realidade, construindo e 

reconstruindo o conhecimento, para que seja possível dar respostas à sociedade quanto 

às questões próprias de seu tempo.  
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Na FSG, no mês de agosto de 2020 foi realizado o 3º Congresso de Direitos 

Humanos da Serra Gaúcha, tendo como o tema “Direito Humano ao Meio Ambiente”. O 

evento contou com 07 diferentes categorias de trabalhos, sendo: epidemiologia, minorias, 

mídia, meio ambiente, sustentabilidade, qualidade de vida e políticas públicas. Destaca-se 

que o congresso ultrapassou a barreira regional ao receber trabalhos de diversos estados 

do Brasil, ampliando assim o seu alcance junto à sociedade. 

Na FSG contamos com dois projetos voltados para a valorização da diversidade e 

promoção dos direitos humanos, que são: FSG Sem Barreiras e Grupo de Convivência na 

Melhor Idade – GCMI. 

O GCMI conta com a participação de aproximadamente 45 idosas e visa a 

reintegração e o fortalecimento grupal. Neste projeto envolvem-se acadêmicos de vários 

cursos, propiciando a oportunidade de estágio e vivências necessárias para agregar o 

conhecimento teórico à prática. São desenvolvidos encontros que propiciam a interação e 

favorecem a convivência dos participantes por meio de atividades realizadas de modo 

multidisciplinar, contando com a colaboração dos cursos de Psicologia, Fisioterapia, 

Nutrição, Gastronomia, Fotografia, entre outros.  

O projeto FSG Sem Barreiras acolhe a diversidade, atendendo pessoas com 

necessidades especiais, deficiência intelectual, autismo, doença mental, sendo homens, 

mulheres, adultos, jovens e crianças. Participam também do projeto as mães, pais e/ou 

cuidadores do público alvo.  Uma equipe de professores e estagiários dos cursos de 

Educação Física, Fisioterapia e Psicologia da IES e voluntários desenvolvem atividades 

que visam a integração dos participantes e seus familiares, proporcionando também um 

momento de lazer, onde eles possam se desenvolver e    promover a independência, 

respeitando as limitações de cada um. 

A partir destas ações afirmativas, a FSG Centro Universitário busca manter o foco 

na promoção da diversidade e do exercício dos direitos humanos, não só na comunidade 

acadêmica, mas ampliando para a comunidade e sociedade de modo geral. 

 

Indicador 2.5 PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico 

e à responsabilidade social 

Graduação Presencial 

O Centro Universitário da Serra Gaúcha mantém constante interlocução com a 

sociedade não somente no que se refere ao desenvolvimento e oferecimento de serviços 

essenciais, mas também no que diz respeito ao cumprimento de seu papel social como 
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Instituição dedicada à educação superior e no que isto implica ao estreitar e manter o 

diálogo produtivo com os diversos atores sociais. Em decorrência desse princípio, 

mantém aproximação e parcerias com os setores públicos, privados e com o mercado de 

trabalho, desenvolvendo programas, projetos e ações em diferentes áreas. Tais parcerias 

possibilitam a vivência prática do aluno em situações presentes na futura área de 

atuação, facilitando sua inserção no mercado de trabalho.  

Anualmente, a FSG promove congressos com enfoque na área socioambiental, no 

triênio 2018-2019-2020 foram realizados os eventos apresentados no Quadro 9. 

 

Quadro 9: Congressos realizados no triênio 2018-2019-2020 com temática na área 
socioambiental. 

2018 
II Congresso de Direitos Humanos - Em homenagem ao Dia Mundial dos 
Refugiados 

2019 
3º Congresso de Responsabilidade Socioambiental – Gestão para cidades 
sustentáveis 

2020 III Congresso de Direitos Humanos - Direito Humano ao Meio Ambiente 
Fonte: Pró-reitoria Acadêmica. 

 

O Congresso de Direitos Humanos tem ocorrência bianual e iniciou-se em 2016. 

Excepcionalmente em 2020 ocorreu de maneira totalmente on-line, o que se mostrou 

muito positivo, pois pessoas de todo o país tiveram a oportunidade de participar. O evento 

teve como temática “Direito Humano e Meio Ambiente”. No Quadro 10 são apresentados 

os quantitativos de resumos publicados nas duas edições do evento que ocorreram no 

triênio analisado neste relatório. 

 

Quadro 10: Número de resumos publicados nos respectivos grupos de trabalhos no 
II e III Congresso de Direitos Humanos FSG (2018 e 2020). 

Tema Grupos de Trabalhos 
Número 

de 
Resumos  

II Congresso de Direitos 
Humanos da FSG (2018) – 

Em homenagem ao Dia 
Mundial dos Refugiados  

GT1: Direitos Humanos e Transformação Social 14 

GT2: Mídia, Privacidade e Direitos Humanos 7 

GT3: Conflitos Internacionais, Crises Humanitárias e 
Direitos Humanos 

8 

GT4: Saúde e Direitos Humanos na Era das 
Vulnerabilidades Sociais 

20 

Total 49 

III Congresso de Direitos 
Humanos da FSG (2020) – 

Direito Humano ao Meio 
Ambiente 

GT1: Relação entre Epidemiologia de Doenças e Meio 
Ambiente 

11 

GT2: Comunidades Indígenas e Minorias 19 

GT3: Mídia e Contexto Atual no Ambiente 2 

GT4: Meio Ambiente e Qualidade de vida 19 

GT5: Sustentabilidade e Responsabilidade Social 6 
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(Tecnologia e Ambiente) 

GT6: Direito Ambiental e Direito Marítimo 6 

GT7: Políticas Públicas para o Meio Ambiente e Direito 
à Cidade 

7 

Total 70 

Fonte: Pró-reitoria Acadêmica. 

 

 

Graduação EaD 

É uma preocupação da Instituição a responsabilidade social e econômica como 

elemento inserido na formação dos alunos, dessa forma a IES mantém alguns programas 

para atender suas comunidades, proporcionando melhoria nas condições de vida da 

população, bem como ações de inclusão e de empreendedorismo. 

O Programa Interdisciplinar de Práticas, Científicas, Tecnológicas e Profissionais 

(PIP-CTP), vinculado à Pró-reitoria de Educação a Distância (PREAD), é formado por 

projetos que se interconectam e que, tratam de pontos específicos do processo formativo 

do estudante, além de dialogar com os pilares institucionais de pesquisa, extensão e 

ensino, que estão na essência da vida universitária com o intuito de transformar a 

condição de vida da população local, por meio de atividades que envolvem todos os Polos 

de Educação a Distância. 

Vinculado ao PIP-CTP vale citar os concursos realizados em alguns cursos de 

graduação EaD, dentre os quais podemos destacar o “História de Sabores” realizado no 

1º. Semestre de 2018, que envolveu alunos de todos os polos em um trabalho 

interdisciplinar entre os Cursos de História, Ciências Sociais e Gastronomia. No ano de 

2019, tivemos a 2ª. edição desse concurso, denominado de “Sabores da Fé”, em que 

participaram os estudantes dos Cursos de História, Ciências Sociais, Gastronomia e 

Teologia. Nessa última edição os estudantes tiveram a oportunidade de vivenciar a 

pesquisa e a elaboração de pratos das diversas regiões do país, relacionados à temática 

religiosa. 

Dentre esses projetos, destacam-se as atividades desenvolvidas no âmbito do 

Núcleo de Inovação e Empreendedorismo que pretende contribuir para a formação 

profissional dos estudantes, por meio de ações voltadas ao mercado de trabalho, do 

fomento e da divulgação das novas tecnologias que possam contribuir para ideias 

inovadoras e empreendedoras, objetivando sempre a articulação entre as ações 

universitárias e o mercado de trabalho e suas especificidades em cada região do país, de 

modo a oportunizar o diálogo constante e produtivo. 
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As atividades desenvolvidas por meio desse núcleo privilegiam o desenvolvimento 

e a transferência de novos saberes e de inovação, cujo objetivo é o de contribuir para o 

engajamento de recursos humanos, que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade 

inovadora do País e do acompanhamento da demanda de profissionais qualificados e 

aptos a transformar o seu entorno por meio do trabalho. 

Há ainda o Núcleo de Inovação Acadêmica (NIAC) que foi concebido e estruturado 

por meio de portaria institucional em agosto de 2018 e se caracteriza como um espaço 

reservado para promover e apoiar as iniciativas inovadoras nos âmbitos das 

coordenações de curso, nas práticas de ensino-aprendizagem e na formação continuada 

de toda a comunidade acadêmica como forma de oferecer a melhor formação a todos os 

estudantes da Cruzeiro do Sul Educacional. 

Dentre os principais projetos desenvolvidos pelo NIAC, podemos citar: 

 Inovando o Real. 

 #Faço Parte de Algo Maior. 

 Projeto Boomerang. 

 Inovando a Sala de Aula. 

 Inovando Podcast. 

 I Jornada de Aprendizagem Criativa. 

 Decifrando a Aprendizagem Adaptativa. 

 Comunidade Virtual de Práticas Pedagógicas (Portal Edtech). 

 Ciclo de Webinares da Felicidade. 

 

Indicador 2.6 PDI e política institucional para a modalidade EaD 

A organização didático-pedagógica da IES para atuação em EaD possui 

características próprias que devem ser consideradas no âmbito do sistema de gestão e 

dos projetos pedagógicos dos cursos. Esta visão está alicerçada nos documentos 

institucionais, na literatura específica e na legislação vigente. 

Os cursos de graduação EaD têm como dever promover as competências, as 

habilidades e as atitudes básicas da área de conhecimento, sendo realizados com um 

percurso de formação e metodologia diferenciada, conforme as novas legislações 

expedidas pelo MEC, em especial, o Decreto no 9.057/2017, a Portaria Normativa, no 

11/2017 e o Decreto nº 9.235/2017. 
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Observa-se, ainda, que as características essenciais da educação a distância, 

como, por exemplo, o intenso uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, 

promovem novas competências, habilidades e atitudes desejáveis ao cidadão do século 

XXI, tais como: a inclusão e o letramento digital, a autonomia nos estudos e o 

empreendedorismo. 

A concepção de educação a distância da Instituição, em convergência com a 

orientação da Cruzeiro do Sul Virtual, reconhece que, na atual sociedade da informação e 

do conhecimento, um novo paradigma de educação centrado na aprendizagem, na 

implantação de inovações tecnológicas e no uso competente da tecnologia, das 

linguagens e da comunicação, pode contribuir para promover a missão institucional. 

De acordo com o PDI são Políticas de Educação a Distância: 

 universalização e democratização do acesso à informação, do conhecimento e da 

educação; 

 incentivo a pesquisas que propiciem uma educação voltada para o progresso científico 

e tecnológico; 

 difusão do uso de TDICs para fins educacionais nos cursos de graduação na 

modalidade a distância; 

 estímulo à implantação de cursos de graduação e de disciplinas a distância; 

 busca de soluções inovadoras e criativas nos projetos de educação a distância; 

 busca de parcerias e convênios para o desenvolvimento de conteúdos específicos; 

 garantia de padrões de qualidade para oferta de cursos e disciplinas a distância, por 

meio da avaliação e do acompanhamento permanentes; 

 da supervisão acadêmica e administrativa dos polos de educação a distância e a 

criação de indicadores de gestão. 

No que se refere às atividades práticas de ensino para os cursos de graduação 

EaD, tratam-se dos componentes que visam à ampliação e à complementação das 

discussões e dos estudos realizados, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Vide a metodologia semipresencial e o uso de metodologias ativas, já descritas 

anteriormente neste relatório. 

A política de EaD foi construída tomando como base desde os Referenciais de 

Qualidade para Educação Superior a Distância, que oferecem parâmetros teórico-

metodológicos e pedagógicos em todas as dimensões que envolvem o Ensino Superior 

na modalidade a distância; além de toda a legislação expedida pelo MEC, até o momento. 

Desta maneira, nos projetos de cursos oferecidos encontram-se explicitadas a concepção 
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de educação e os processos de ensino e aprendizagem, os sistemas de comunicação, o 

material didático, o processo de avaliação da aprendizagem, o trabalho da equipe 

multidisciplinar, dos professores responsáveis por disciplinas, dos professores que atuam 

nos encontros presenciais e/ou em momentos síncronos de aprendizagem e dos tutores, 

além de toda a infraestrutura de apoio. Essas dimensões são compreendidas como 

indissociáveis e passíveis de permanente avaliação e reflexão, tendo-se como horizonte a 

consolidação da excelência acadêmica nesta modalidade. 

A IES oferta cursos relativos aos graus: bacharelado, licenciatura e tecnológico; 

além dos cursos voltados para a formação pedagógica. Todos os cursos possuem como 

proposta pedagógica uma organização modular com oferta mensal. Cada módulo é 

constituído por disciplinas e cada uma delas organizadas em unidades compostas por 

tópicos pré-definidos dispostos em situações de aprendizagem no AVA. 

Cada uma das unidades curriculares é composta por atividades que devem ser 

cumpridas pelo graduando no AVA e atividades realizadas presencialmente de acordo 

com o projeto pedagógico do curso. No caso de haver atividades presenciais, estas 

devem ser cumpridas nos encontros realizados nos polos de EaD ou nos ambientes 

profissionais. 

As disciplinas dos Cursos de Graduação EaD são organizadas de modo que a 

mediação é realizada por um tutor. A tutoria é fundamental para um curso em um AVA, 

pois a atuação dos tutores, observando as ações dos estudantes, emitindo relatórios, 

enviando mensagens de estímulo e cobrança, identificando dificuldades dos alunos, 

realizando webconferências e um dia específico de encontro virtual com os estudantes (o 

chat day) representam uma garantia para o bom desenvolvimento do curso. O tutor virtual 

tem como função o acompanhamento no processo de ensino e aprendizagem e é 

responsável pela aproximação e articulação entre os estudantes, sempre pautado em 

ações conjuntas com a coordenação do curso e o professor responsável. 

Nos Cursos de Graduação EaD, a interdisciplinaridade acontece por meio do 

diálogo entre as disciplinas dos diferentes módulos e na oferta dos Projetos Integradores 

de Competências (PIC) e os Projetos Integradores Transdisciplinares (PIT). As Atividades 

Interdisciplinares têm caráter transversal, o que possibilita uma interlocução entre as 

dimensões teóricas e práticas de cada eixo da formação constitutiva do curso. 

Dentre as propostas de estímulo a estudos independentes e interdisciplinares e à 

vivência prática nas áreas de ensino superior e de pesquisa, estão as Atividades 

Presenciais Programadas (APPs), realizadas na sede e nos polos de educação a 



43 
 

distância, de maneira sistemática e regular, que visam a proporcionar ao estudante a 

prática da atuação profissional, além da reflexão e da produção de conhecimentos, na 

perspectiva da interdisciplinaridade. Essas atividades são realizadas pelo NUPE-EAD em 

integração com as coordenações de cursos. 

Há, ainda, as atividades de extensão, que promovem um conjunto de ações com 

foco no desenvolvimento da sociedade e da formação de profissionais capacitados e 

comprometidos com a transformação da realidade social. Suas ações consolidam a 

indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, por meio de atividades vinculadas 

a programas interdisciplinares de cunho social, econômico, administrativo e ambiental, 

assim como de atividades culturais, artísticas e dos estágios não obrigatórios. 

Os cursos de graduação EaD são organizados de forma a que todos os seus 

requisitos possam ser cumpridos dentro de períodos letivos previamente estabelecidos 

em correspondência ao tempo médio previsto na legislação. A estrutura curricular dos 

cursos de graduação, na modalidade a distância, obedece às Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) estabelecidas pelos órgãos normativos e executivos do MEC. 

A infraestrutura tecnológica para oferta dos cursos EaD é disponibilizada para os 

polos de educação a distância, bem como para as instituições de ensino que pertencem à 

Cruzeiro do Sul Educacional, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo MEC. 

Como parte importante das políticas de EaD, deve-se considerar, ainda, o 

Programa Interdisciplinar de Práticas, Científicas, Tecnológicas e Profissionais (PIP-CTP), 

vinculado à PREAD, concebido no sentido de reunir e de organizar os projetos e as ações 

da instituição para fomentar as práticas de pesquisa científica, de inovação tecnológica e 

de desenvolvimento artístico e cultural. Seu objetivo geral é o de estimular, por meio de 

projetos específicos, as práticas inovadoras que favoreçam a aquisição das competências 

específicas e transversais necessárias à formação dos egressos, de acordo com os PPCs 

e com o PDI no que se refere aos cursos de graduação. 

Devemos citar ainda o Núcleo de Inovação Acadêmica – NIAC-EaD que se 

caracteriza como um espaço reservado para promover e apoiar as iniciativas inovadoras 

nos âmbitos das coordenações de curso, nas práticas de ensino-aprendizagem, na 

formação continuada de toda a comunidade acadêmica e na comunidade externa, à título 

de extensão universitária. 
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Indicador 2.7 Estudo para implantação de polos EaD 

O PDI vigente estabelece metas e políticas de EAD, no âmbito dos cursos de 

graduação a distância; políticas de implantação de polos de educação a distância aos 

estudantes para as atividades presenciais; implantação de infraestrutura; capacitação de 

recursos humanos (conteudistas, professores e tutores); produção de pesquisa e criação 

de cursos com utilização da Internet e por meio da oferta dos cursos semipresenciais. 

Nos últimos anos, a FSG ampliou sua inserção regional, passando a atuar 

nacional e internacionalmente, o que permite aos estudantes uma maior possibilidade de 

realizações de atividades acadêmicas em relação à produção intelectual e artística e a 

participação em projetos de extensão que extrapolam os limites regionais da Instituição, 

levando o conhecimento e as vivências práticas a todo o país nos seus polos de 

educação a distância. Há, ainda, parcerias e convênios para intercâmbio de alunos da 

graduação, vinculados a projetos de pesquisa realizados em colaboração com docentes 

da Instituição e de pesquisadores de outros países. Destaca-se que, atualmente, a FSG 

possui 34 polos credenciados para oferta de EAD. 

A expansão dos polos de EaD ocorre a partir de um planejamento estratégico que 

envolve a PREAD, as Diretorias de Planejamento e Comercial e a Diretoria de Expansão 

e de Relacionamento com Polos de Educação a Distância, cujo olhar recai sobre a 

distribuição geográfica para a implantação de polos de EaD que possam atender e 

subsidiar a necessidade de formação dos egressos do Ensino Médio nas diversas 

localidades do país. 

Essa nova configuração é resultado da legislação vigente que estabelece o bônus 

regulatório e permite a criação de Polos de EaD, a partir dos indicadores de qualidade 

obtidos pela Instituição. 

É importante destacar a qualidade da IES, com a obtenção dos seguintes 

indicadores de qualidade: CI = 4 (2015); CI-EAD = 4 (2016) e IGC = 3 (2018). Destaca-se, 

também, que a IES não possui termos de protocolo de compromisso ou medida cautelar, 

o que reflete uma Instituição séria e focada na excelência acadêmica contínua.  

No PDI vigente, a FSG reafirma seu compromisso com a continuidade ao 

desenvolvimento de ações, em consonância com o perfil almejado, a partir do 

crescimento e da evolução institucional, visando à demanda de mercado por cursos 

superiores que atendam às necessidades e ao desenvolvimento das comunidades em 

que ocorre a implantação dos polos. 
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Além dos parâmetros mencionados anteriormente, a Instituição, ao considerar a 

expansão de seus polos está em consonância com os indicadores estabelecidos na Lei nº 

13.005, de 25/06/2014 e no Plano Nacional de Educação (PNE) vigente, que em sua meta 

12 prevê a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior. 

Dessa forma, a abertura de polos, pela FSG, por todo o território nacional 

contribuirá de maneira significativa para o cumprimento da meta, levando uma educação 

de qualidade a todos aqueles que buscam um crescimento pessoal e profissional, bem 

como um maior desenvolvimento do país, por meio da educação. 

 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

Indicador 3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de graduação 

Graduação Presencial 

As políticas educacionais do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG buscam 

desenvolver para os egressos uma base sólida de formação e desenvolvimento de 

habilidades e competências para o mercado de trabalho, contextualizando o ensino a 

realidade social, cultural e psicológica. A Instituição visa formar cidadãos éticos, críticos, 

atuantes em seu entorno social, cultural e político, de forma autônoma e responsável.  

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos são elaborados considerando a metodologia 

do PPI e articulado com o PDI. No referido documento são descritas múltiplas atividades e 

projetos institucionalizados, assim como o Estágio Curricular Supervisionado, o Trabalho 

de Conclusão de Curso, as Atividades Complementares, a Monitoria, Atividades de 

Extensão, entre outras. 

A Tabela 1 apresenta os dados sobre bolsas de extensão e monitorias ao longo do 

triênio 2018-2019-2020. 

 

Tabela 1: Número de bolsas de extensão e monitorias ao longo do triênio 2018-
2019-2020. 

Indicador 2018 2019 2020 

Bolsas de extensão 59 57 26 

Monitorias 230 

Fonte: Pró-reitoria Acadêmica.  
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No que se refere aos estágios curriculares, no ano de 2020 foram 1.099 alunos 

matriculados na referido disciplina, que incluem todas as modalidades de estágios 

oferecidos por 20 diferentes cursos. Em 2020 foram 936 matriculados em disciplinas de 

trabalho de conclusão de curso em 18 cursos oferecidos pela FSG.  

Considerando a flexibilização das matrizes curriculares, estão inclusas Disciplinas 

Optativas; Disciplinas on-line (DOLs); Estudos Dirigidos e Atividades Complementares. A 

implementação dos Estudos Dirigidos ocorreu no 1º semestre de 2020, possibilitando ao 

aluno a busca constante por novos conhecimentos. No Quadro 11 são apresentadas as 

fundamentações das disciplinas optativas, disciplinas on-line, estudos dirigidos, bem 

como das atividades complementares. 

 

Quadro 11: Fundamentação das disciplinas e atividades para flexibilização das 
matrizes curriculares. 
Tipo de Disciplina Justificativa 

Disciplinas 
Optativas 

As Disciplinas Optativas rompem com o engessamento curricular, pois os 
alunos têm a possibilidade de participar da elaboração de seu currículo, 
mediante a escolha de disciplinas de seu interesse, dentro de um rol de 
oferta previamente selecionado pela coordenação. Também contribuem 
para que o aluno amplie a visão sobre a importância da pró-atividade em 
sua formação acadêmica, estimulando-o a agir de forma autônoma, além 
de possibilitar vivências acadêmicas que atendam às demandas individuais 
e contribuir para a formação humanística do egresso. 

Disciplinas On-line 

Também proporcionam aos estudantes a flexibilidade na aprendizagem, 
pois podem ter acesso a atividades e conteúdos disponibilizados no 
momento que melhor lhes convier e de qualquer lugar em que tenham 
acesso à internet, por meio do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 
Blackboard. As Disciplinas On-line e o próprio AVA contribuem, ainda, para 
a autonomia na aprendizagem e para a inclusão digital e tecnológica do 
estudante, tão necessária numa sociedade em que a revolução tecnológica 
mergulha o indivíduo em mudanças vertiginosas nas mais diversas áreas. 

Atividades 
Complementares 

Configuram-se em um elenco de atividades que, além de constituírem 
oportunidade para o aprofundamento e/ ou complementação dos 
conhecimentos construídos nas disciplinas do curso, introduzem práticas 
normalmente não inseridas nos currículos, contribuindo, para sua 
flexibilidade. Por meio de atividades, que se apresentam sob múltiplos 
formatos – palestras, oficinas, visitas técnicas, estágios extracurriculares 
(não obrigatórios), monitorias, filmes, peças teatrais, iniciação científica, 
cursos extracurriculares, congressos, simpósios etc., os alunos têm 
oportunidade de diversificar o repertório cultural, ampliar os conhecimentos 
teóricos e práticos, bem como complementar e enriquecer a formação 
acadêmica. 

Estudos Dirigidos 

Inserem-se no conjunto de atividades que compõem o trabalho discente 
efetivo, o qual vai além das preleções e aulas expositivas, consolidando os 
conhecimentos e contribuindo para uma participação mais ativa e 
autônoma do aluno. Orientados pelo professor, os Estudos Dirigidos são 
atividades que ocorrem em laboratórios, biblioteca, clínica, em espaço de 
livre escolha pelo aluno, para a elaboração de fichamentos, pesquisa 
bibliográfica, seminários, trabalhos individuais e em grupo, entre outras. 
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Importante também registrar que o ano de 2020, foi marcado pela repentina 

mudança no ensino. Em decorrência da pandemia, foi necessária uma readequação das 

aulas. Com o isolamento social imposto, as aulas foram ministradas remotamente, 

utilizando-se o Ambiental Virtual de Aprendizagem (AVA), de forma assíncrona ou 

síncrona, via internet. 

As aulas virtuais assíncronas se referem à disponibilização por parte dos docentes 

de materiais de estudos via Plataforma BlackBoard tais como: listas de atividades, textos, 

vídeo aulas, podcasts, áudios, etc. A postagem ocorre até o dia e horário da aula. Neste 

caso das aulas assíncronas o professor deve, obrigatoriamente, disponibilizar um fórum 

de interações e discussões sobre o conteúdo de cada aula, onde cada estudante deve 

realizar intervenções. 

Por sua vez, as aulas virtuais síncronas se refere a interação entre professores e 

alunos simultaneamente através de link específico disponibilizado pelo professor na 

Plataforma BlackBoard Collaborate. Assim, poderão interagir entre si para que o conteúdo 

seja ministrado e os objetivos sejam atingidos, sendo possível esclarecer dúvidas em 

tempo real. Neste caso, as transmissões permanecem gravadas e são disponibilizadas 

aos alunos pelo sistema, caso necessitem acessá-las posteriormente. O horário regular 

de início da aula deve ser mantido, para que os estudantes possam participar da aula on-

line.  

A retomada das atividades práticas e estágios curriculares ocorreu de acordo com 

os protocolos de segurança sanitária estabelecidos, de forma a garantir a segurança de 

todos (alunos, professores e demais envolvidos). O Projeto CONECTA + Retorno 

Consciente FSG foi um treinamento on-line, que professores e alunos precisaram realizar 

antes do retorno às práticas específicas realizadas de modo presencial. A participação 

dos alunos no treinamento gerava certificado, que valeu como atividade complementar. 

 

 

Graduação EaD 

A FSG, no intuito de priorizar a qualidade acadêmica, possui políticas de ensino e 

ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação presencial e na 

modalidade EaD criadas pelas Pró-reitorias Acadêmica e de Educação a Distância. 

A IES tem como prática a organização das matrizes curriculares e sua atualização 

constante, tanto dos cursos presenciais quanto dos cursos EaD, sempre buscando 
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atender às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e à legislação vigente. Dessa forma, 

revela-se uma preocupação em manter os cursos de graduação com componentes 

curriculares atualizados em relação ao mercado de trabalho e às necessidades de cada 

área do conhecimento, bem como em relação aos recursos e ferramentas tecnológicas 

voltadas para a educação e melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Ao adotar uma metodologia institucional com o foco na prática, a Instituição 

incentiva o docente a buscar novas experiências pedagógicas. Este desafio, apoiado por 

uma infraestrutura moderna e constantemente atualizada, permite a execução de projetos 

inovadores, conduzidos não somente no espaço de sala de aula, mas também em ações 

extraclasse e, principalmente, com o uso dos mais modernos AVAs. Evidências de 

práticas inovadoras realizadas nos cursos EaD são organizadas de maneira sistemática, 

de forma a evidenciar as atividades ocorridas no âmbito de cada curso. Compõem essas 

evidências vídeos com depoimentos de alunos, relatórios de desempenho das 

coordenações de cursos, planos de ação da equipe multidisciplinar e dos núcleos de 

inovação e de práticas educativas e de pesquisa vinculados à PREAD. 

Entre os projetos e as atividades transversais desenvolvidas, destacam-se os 

estágios curriculares; as atividades nos laboratórios, as visitas técnicas; o 

desenvolvimento e a participação em programas e projetos de cunho científico, cultural e 

social; bem como os programas de nivelamento, a disciplina de ambientação ao uso do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, as atividades realizadas e/ou transmitidas para os 

polos EaD. 

Entre as práticas pedagógicas inovadoras da IES destaca-se a oferta de 

disciplinas online nos cursos presenciais de graduação, o que propicia a flexibilização do 

currículo, ampliando o espaço e o tempo da aprendizagem. As disciplinas online nos 

cursos presenciais de graduação incentivam e promovem competências e habilidades nos 

discentes, tais como: a inclusão digital, o nivelamento, a autonomia no percurso de ensino 

e aprendizagem e a autodisciplina. 

Os professores utilizam recursos digitais para as atividades de ensino e 

aprendizagem, tais como: ambiente virtual de aprendizagem, com acesso via computador 

e acesso em dispositivos móveis (celulares, smartphones e tablets), metodologias 

diversas e em consonância com as modernas teorias do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Em relação à EaD, a metodologia semipresencial é um diferencial na oferta dos 

cursos de graduação, que reúnem as melhores práticas do ensino presencial aliadas à 
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tecnologia digital, empregada na Educação a Distância; em especial, pode-se citar o uso 

de metodologias ativas. Esse modelo de oferta se apresenta em duas situações: 

momentos de aprendizagem no AVA, plataforma que contempla o material teórico, as 

videoaulas, os fóruns de discussão mediados e a interação com o tutor online para 

esclarecimento de dúvidas por meio de chat e de mensagens. A segunda etapa ocorre 

presencialmente, por meio de encontros dos estudantes com o docente responsável pela 

disciplina, que conduz a aula no polo de EaD; ou, ainda, por meio de webaulas interativas 

que o estudante pode acompanhar de onde ele estiver. De acordo com a legislação atual, 

o projeto pedagógico dos cursos semipresenciais contempla até 30% de atividades 

presenciais para os cursos que são ofertados com esta metodologia. 

A FSG vem ampliando sua inserção no mercado educacional, passando a atuar 

nacional e internacionalmente, o que permite aos docentes e aos discentes uma maior 

possibilidade de realização de atividades acadêmicas em relação à produção intelectual e 

artística e de projetos que extrapolam os limites regionais da Instituição, levando o 

conhecimento e as vivências práticas a todo o país e, também, no exterior. Há, ainda, 

parcerias e convênios para intercâmbio de alunos de graduação, de docentes e de 

projetos de pesquisa realizados em colaboração com pesquisadores de outros países. 

A seguir (Quadro 12) apresenta-se a quantidade de cursos, vagas, ingresso e 

matrícula geral por área dos cursos de graduação EaD no biênio 2019 e 2020. 

 

Quadro 12: Cursos de Graduação EaD (evolução dos ingressantes). 

Áreas Ano 
Quant. de 

Cursos 
Vagas 

Ingresso 

(Novas 

matrículas) 

Matrícula 

Geral 

(Rematrículas) 

CAN 

(Negócios) 

2019 30 14.680 490 1.035 

2020 29 5.500 1.164 2.797 

CBS 

(Saúde) 

2019 7 3.500 226 300 

2020 16 2.000 972 731 

CHS 

(Licenciaturas e 

Humanidades) 

2019 20 10.750 317 486 

2020 27 3.580 531 2.741 

CETEC 

(Exatas e 

Engenharias) 

2019 26 10.400 237 356 

2020 28 1.000 615 876 

Fonte: Pró-reitoria de Educação a distância (a relação de todos os cursos está à disposição na IES para 
eventuais consultas) 
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Indicador 3.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de pós-graduação lato sensu 

Os cursos de Pós-graduação lato sensu da FSG são desenvolvidos a partir de 

projetos que contemplam rigorosamente as normas determinadas pelo Ministério da 

Educação, assim como os princípios e diretrizes institucionais. Os projetos são 

elaborados a partir dos cursos de Graduação, de forma a integrar os elementos 

norteadores epistemológico, conceitual, metodológico e operacional determinando a 

consecução dos objetivos neles propostos, incluindo a constituição do corpo docente e os 

recursos bibliográficos, eletrônicos, e infraestrutura necessária a cada curso. Todos os 

projetos têm coordenação específica, além da coordenação do setor de pós-graduação, 

responsável por todos os cursos oferecidos, bem como pela padronização das rotinas de 

condução destes. Ressalta-se que os coordenadores dos cursos realizam um 

acompanhamento do andamento das aulas e evolução do desenvolvimento das 

respectivas turmas. 

A concepção e a oferta dos cursos de pós-graduação seguem o acompanhamento 

das demandas regionais e as inovações que são apresentadas em nível nacional e 

internacional. São propostas focadas na formação e capacitação de profissionais para 

campos de trabalhos que são ao mesmo tempo locais e globais.  

A coordenação desses cursos é determinada pelos coordenadores dos cursos de 

graduação, sendo preferível que os coordenadores sejam parte do corpo docente dos 

cursos de graduação propositores dos projetos.  

Todos os cursos de pós-graduação da FSG possuem Projeto Pedagógico que 

contempla todas as informações necessárias para sua operacionalização. Os Projetos 

Pedagógicos são elaborados pelos coordenadores auxiliados pela Coordenação de Pós-

Graduação, que envia os projetos para aprovação do Colegiado Central. Em caso de 

novas edições dos cursos, os coordenadores realizam a atualização necessária, 

agregando novas informações, alterando perfis e a grade curricular, quando necessário, 

de seus cursos. Alguns indicadores referentes aos anos de 2019 e de 2020 em relação 

aos cursos de Pós-graduação presenciais constam na Tabela 2.  
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 Tabela 2: Indicadores de pós-graduação da FSG.   

Indicador  Resultados 2019  Resultados 2020  

Cursos ofertados  38  28  

Vagas ofertadas  760  798  

Vagas preenchidas  311  172  

Horas  7.020 h  14.332 h  

Turmas novas  18  14  

Turmas totais  38  28  

Horas/disciplinas  24 h  24 h  

Professores  185  227  

Certificados emitidos  327  306  
Fonte: Pró-reitoria Acadêmica.  

 

A Pós-Graduação conta com o apoio administrativo 

de quatro funcionários responsáveis pelas atividades de registro acadêmico e 

organização das aulas. Também são atividades da secretaria dos professores, que 

atende a pós-graduação, a conferência dos diários de classe, pagamento de professores, 

reserva de hotéis para professores visitantes, impressão dos diários de classe e digitação 

das notas, organização das recuperações de alunos, emissão de atestados, emissão do 

certificado de especialização, entre outras atividades internas.  

Quanto à qualificação docente, no ano de 2020, a Pós-Graduação contou com 

227 professores que ministraram 348 disciplinas, destes professores 71% são professores 

visitantes e 29% são professores vinculados à Instituição. Para a designação dos 

docentes é observada a proporção de 70,00% de mestres e doutores e 30,00% de 

especialistas. Especialmente para os cursos de MBAs é requerida a atuação profissional 

na área da disciplina ministrada. A maioria dos cursos apresenta percentual superior aos 

82% de professores com formação stricto sensu.  Comparando os dados de 2019, pode-

se perceber uma aumento no número de disciplinas ministradas (2019 – 306 disciplinas e 

2020 – 348 disciplinas). 

A demanda dos cursos é medida por meio de pesquisa de mercado. Além da 

relação com o mercado, a oferta de cursos tem relação direta com as áreas oferecidas na 

graduação. Isto favorece as relações entre níveis acadêmicos e a produção de 

conhecimento desenvolvida dentro da FSG. Em 2020, manteve-se a área de negócios, 

com a maior oferta de cursos, sendo que a Saúde cresceu consideravelmente 

principalmente na área voltada a Estética, seguida pela área de Engenharia que também 

apresentou proposta. No último triênio, a área de Negócios foi a que apresentou a maior 

oferta de cursos. 
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Indicador 3.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

pesquisa ou iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento 

artístico e cultural 

A Constituição enfatiza o tripé ensino/pesquisa/extensão e a sua 

indissociabilidade. O que é um reconhecimento de que o ensinar e o aprender 

pressupõem, necessariamente, o trabalho de investigação. Nesse cenário, a pesquisa do 

Centro Universitário - FSG tem o papel fundamental de contribuir com o desenvolvimento 

do aluno, na forma de produção de conhecimento, e, ao mesmo tempo, resgatar as 

necessidades da sociedade em que está inserido, proporcionando subsídios para que 

essa possa apoderar-se da solução de problemas. 

As ações de pesquisa do Centro Universitário da Serra Gaúcha- FSG são 

orientadas pela Ética, pois se propõem a formação humanística de seu aluno; a Inovação 

como impulsionador dos projetos de pesquisa; a Excelência como meta; a Transparência 

por compartilhar sua produção com a comunidade interna e externa, e a Cultura ao 

Mérito, como forma de estimular o processo. 

O Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG entende a atividade de pesquisa 

como o principal mecanismo do desenvolvimento científico e tecnológico e de 

transferência de conhecimento para a sociedade, com forte potencial de contribuição para 

o desenvolvimento econômico, social e cultural, por isso, objetiva:  

a) reforçar o papel da pesquisa como o grande diferencial de qualidade;  

b) promover a pesquisa consoante com as áreas e linhas de pesquisa dos seus 

programas de pós-graduação. 

 

No triênio (2018, 2019, 2020), as atividades de extensão e pesquisa foram 

desenvolvidas a partir das necessidades de cada curso de graduação e com vistas a 

atender a comunidade, levando o conhecimento produzido no contexto da FSG até a 

sociedade. Desta forma, consolidando a ideia de movimento do conhecimento, além dos 

muros da Instituição e partilhando o conhecimento científico e o saber, com a 

comunidade. A extensão e a pesquisa foram desenvolvidas emergindo os princípios de 

formação, tais como a aprendizagem crítico-reflexiva e criativa, promovidas por currículos 

diferenciados, em dinâmicas teórico-práticas, tendo como horizonte a educação para a 

cidadania; os conteúdos definidos de maneira participativa; a pesquisa e sistematização 

do saber como estratégias de aprendizagem; e, sobretudo, as atividades inseridas na 

comunidade, através de projetos cooperativos.  
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No ano de 2020, com a pandemia ocasionada pelo coronavírus, muitas atividades 

de extensão e de pesquisa sofreram impactos, em decorrência do distanciamento social 

exigido para contenção da disseminação do vírus. Ao longo do ano, a FSG foi adaptando-

se a realidade imposta e realizando atividades por meio digital. 

No que tange a área de inovação, no período do triênio 2018-2019-2020, merece 

destaque o projeto (In)pulso, que contou com a participação de acadêmicos de 

Graduação, Pós-graduação, ex-alunos e colaboradores da FSG. O projeto (In)pulso 

ofereceu ciclo de monitorias e oficinas para auxiliar na concepção e estruturar novos 

produtos, soluções e empreendimento. 

No triênio 2018-2020, as bolsas de extensão e pesquisa foram implementadas aos 

alunos selecionados para atuarem nos diversos projetos de extensão e pesquisa 

desenvolvidos na Instituição. As bolsas totalizaram 256 acadêmicos selecionados, 

conforme editais. O desenvolvimento de pesquisas acadêmicas no Centro Universitário 

FSG, apesar de não obrigatório ocorre vinculado a projetos de pesquisa institucionais ou 

de TCC (trabalho de conclusão de curso). O fortalecimento da pesquisa vem ocorrendo 

continuamente e a consolidação de políticas de apoio, definição as linhas de pesquisa 

institucionais (citadas e explicadas a seguir) e linhas de pesquisa básica em todos os 

cursos de graduação; parcerias com outras intuições de ensino e pesquisa; transferência 

de tecnologia para o mercado e sociedade através de investimentos em estrutura, pessoal 

e divulgação deve ser realizada de forma organizada e quantificável. Assim, somando-se 

a qualidade de ensino, estrutura e vocação empreendedora da instituição, o Centro 

Universitário FSG, pode ser referência em pesquisa frente às outras faculdades nacionais. 

Linhas de pesquisas institucionais: 

1. Desenvolvimento Organizacional e Planejamento Estratégico 

Esta linha tem como premissa identificar práticas e problemas recorrentes nas 

empresas dos diferentes setores econômicos da região da Serra Gaúcha mapeando as 

tecnologias de gestão adequadas ou desenvolver novas tecnologias para soluções de 

problemas organizacionais. Também busca mapear a influência das culturas nas práticas 

organizacionais, diferenciando-as por porte, setor econômico e atividade, com o intuito de 

investigar diferentes modelos e compreendendo-a como uma estratégia de gestão. Avalia 

a aplicação de diferentes técnicas de planejamento na gestão das atividades 

organizacionais, buscando identificar o grau de utilização dessas técnicas nas realidades 

empresariais. 

2. Contabilidade Gerencial e Financeira Aplicadas à Gestão 
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Esta linha de pesquisa tem por objetivo estudar as dimensões relacionadas com a 

gestão empresarial através do desenvolvimento de estudos sobre aspectos de 

Contabilidade e de suas ferramentas de apoio para planejamento, controle, avaliação de 

desempenho e tomada de decisão. Nesta linha de pesquisa estão agrupados os estudos 

e investigações sobre a elaboração e comunicação de informações pertinentes ao 

processo de gestão organizacional. Investigam-se temas de enfoques teóricos e práticos 

relativos à Contabilidade Financeira das organizações, compreendendo estudos e 

pesquisas relacionados, principalmente, ao reconhecimento, mensuração e evidenciação 

da informação contábil, bem como sua utilização por usuários externos para tomadas de 

decisão.  

3. Sustentabilidade e Meio Ambiente 

Estuda o emprego de materiais e tecnologias sustentáveis em projetos 

arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos, sua interação com os indivíduos, seus 

reflexos e seus impactos na sociedade; investiga e aborda propostas, ações e projetos 

empregados em planejamento e em projetos urbanísticos em consonância com o 

ambiente, valorizando a interação com as comunidades locais. O estudo de recursos 

naturais provenientes da região, bem como o melhor aproveitamento do clima 

característico da serra gaúcha para o desenvolvimento de propostas que reflitam os 

princípios de cuidado com o meio ambiente e sustentabilidade, bem como sua interação 

com a sociedade local. 

4. Interfaces Tecnológicas 

Estuda a representação bi e tridimensional e o emprego de materiais e tecnologias 

nos sistemas e processos produtivos. Investiga tecnologias, dispositivos, suportes físicos 

e virtuais e equipamentos empregados no projeto de produtos e a sua interação com o 

usuário e aborda aspectos referentes a materiais, usabilidade, ergonomia, sistemas 

mecânicos e de produção. 

5. Saúde, População e Sociedade 

A linha de pesquisa busca desenvolver estudos e pesquisas sobre os 

determinantes sociais do processo saúde e doença, enfatizando a compreensão das 

relações entre as condições de vida e os impactos sobre a saúde da população, bem 

como da organização das respostas sociais por meio dos sistemas, serviços e práticas de 

saúde implementadas nos diversos contextos sociais. Incluí, também, os estudos 

avaliativos de programas, intervenções, serviços de saúde ou outros aspectos da 
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organização e gestão em saúde, cujas consequências afetam os coletivos humanos a 

eles relacionados.  

6. Metodologias de Intervenção em Saúde no Ciclo Vital 

A linha de pesquisa delimita o campo de estudos e investigações sobre as 

aplicações de tecnologias de intervenção em saúde sobre os indivíduos e seus impactos 

no desenvolvimento humano, buscando as relações entre condições de vida, modelos de 

intervenção e estado de saúde de indivíduos e grupos populacionais; também são 

abordados os estudos clínicos sobre patologias e diversos agravos à saúde, 

relacionando-os sempre aos contextos temporais e evolutivos do processo saúde e 

adoecimento no ciclo vital. 

7. Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho 

A linha de pesquisa contempla os estudos sobre as relações entre a saúde e os 

contextos de trabalho, visando a contribuir com o conhecimento sobre determinantes 

laborais do estado de saúde, principais agravos à saúde ocupacional, desenvolvimento de 

modelos teórico-práticos e técnicas de avaliação em saúde do trabalhador, bem como o 

estudo sobre a eficácia de intervenções nos ambientes e nos processos de organização 

do trabalho, visando à promoção da saúde e a qualidade de vida. 

8. Direito, Globalização e Inclusão Social 

Envolve estudos interdisciplinares entre direito civil contemporâneo, direito 

empresarial, direito tributário, direito concorrencial, direito administrativo e da regulação, 

da propriedade intelectual, direito constitucional econômico, direito econômico 

internacional e direito internacional dos direitos humanos, entre outros, para promover 

análises necessárias à avaliação crítica das formas jurídicas no Brasil e das formas 

jurídicas internacionais buscando uma compreensão de determinadas questões de 

in/exclusões sociais, políticas e econômicas locais e suas relações e implicações com 

fatos de ordem global. 

A FSG possui um Núcleo de Inovação e Pesquisa Pedagógica da FSG 

(NIPP/FSG), que tem como objetivo produzir e compartilhar, interna e externamente, 

conhecimento sobre aspectos subordinados à educação superior, aprofundando temas 

que suscitem particular interesse da FSG além de estimular a aplicação de técnicas 

inovadoras de ensino e aprendizagem. 

Em 2020, em virtude dos múltiplos desafios do ensino para superar as dificuldades 

decorrentes da pandemia pela Covid-19, a FSG desenvolveu o projeto CONECTA-FSG. 

O seu objetivo foi capacitar os professores mediante os novos contextos educacionais e 
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demandas de inovação; alcançar a adaptação e a flexibilidade dos docentes com relação 

a metodologias de ensino; criar uma rede de apoio e humanização e buscar a conexão e 

a assertividade com o corpo docente.  

Para alcançar os objetivos do Projeto CONECTA-FSG foram realizadas as oficinas 

listadas a seguir, as quais contaram com mais de 850 participações: 

 Ferramentas do Blackboard, Teams e metodologias para aulas por meios digitais; 

 Avaliações por meios digitais; 

 Estratégias pedagógicas para aulas remotas; 

 Planejando a avaliação; 

 Avaliação de aprendizagem: do operacional ao pedagógico. 

 

Além disso, com o foco específico com os coordenadores de curso, foram 

promovidos encontros específicos (PROJETO CONECTA+Coordenadores FSG) para 

discussão sobre os desafios e possibilidades de aprimoramento para gestão e 

atendimento às necessidades dos alunos. 

No que tange às ações acadêmico-administrativas para desenvolvimento artístico 

e cultural merecem destaque o Coral da FSG e o Núcleo de Danças da FSG. 

O Coral do Centro Universitário FSG existe há cerca de 4 anos e está acessível 

para a participação da comunidade interna e externa. As audições são abertas 

anualmente e os interessados precisam agendar uma avaliação vocal com o maestro 

responsável. Os participantes selecionados devem comparecer aos ensaios, que 

acontecem semanalmente, às sextas-feiras, no local e horário acertados. O grupo recebe 

treinamento vocal através de exercícios preparatórios e aprende a cantar com um vasto 

repertório musical, o que os oportuniza realizar apresentações ao público interno e 

externo. Em 2018 e 2019 foram realizadas apresentações internas para professores e 

funcionários, bem como externas.  

Em 2020, o Coral produziu vídeos para circulação na internet das músicas: Azul da 

Cor do Mar (Tim Maia), Yesterday (John Lennon), Hino Nacional Brasileiro e Para Não 

Ser Triste (Edson Borges de Abrantes). A gravação do Hino Nacional é utilizado pela FSG 

em suas solenidades e formaturas. 

O Núcleo de Dança FSG é um grupo de estudo em Dança Contemporânea com o 

objetivo de pesquisa através do movimento, com fins para apresentações artísticas. Visto 

que a dança contemporânea contempla vastas possibilidades, o grupo utiliza técnicas de 

dança para estudar as qualidades de movimento. O grupo iniciou suas atividades em 
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outubro de 2016 com convite aos alunos e ex-alunos dos diferentes cursos do Centro 

Universitário da Serra. 

O Núcleo de Dança realizou múltiplas atividades nos anos de 2018 e 2019, 

entretanto, no ano de 2020 suas atividades foram paralisadas em virtude da pandemia por 

coronavírus. 

 

Indicador 3.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

extensão 

A integração do meio acadêmico com a comunidade em geral, se insere no ensino 

integrado como espaço não dissociado de extensão e produção de conhecimento. Esse 

conhecimento contextualizado na realidade social e no mercado do trabalho articula-se 

com o ensino, qualificando-o. A Instituição compreende a extensão como integração 

comunitária, sendo um dos elementos de sustentação de sua proposta pedagógica, que 

prevê a articulação entre teoria e prática. O Centro Universitário FSG busca essa base 

sustentadora, aonde as necessidades de formação vão ao encontro das diferentes 

leituras da realidade. A integração com a comunidade da Serra Gaúcha prevê a 

permanentemente discussão com os parceiros, organismos públicos e privados, inter-

relacionando saberes e conhecimentos científicos, incorporando novas tecnologias, 

através da ação docente e discente, gestão administrativa e pedagógica, em articulação 

com os pressupostos do PDI.  

As atividades integrativas com a comunidade têm como escopo: temáticas e 

situações conhecidas in loco, consolidando e partilhando os saberes com a sociedade. 

Nessa direção, as necessidades emergem da permanente reflexão sobre a realidade, 

criando um fluxo de informações entre o meio acadêmico e a coletividade, da qual é parte 

integrante e com a qual deve comprometer-se na construção da lógica dentro das 

condições humanas de vida, nos diferentes ciclos de existências, da infância à 

maturidade, envolvendo a vida produtiva, no trabalho e nas organizações. Os projetos 

integrativos, considerando os diferentes níveis de atuação, desde a prevenção até a 

intervenção, objetivam a práxis profissionalizante, a partir das situações-problemas nos 

diversos contextos de atuação, envolvendo docentes, discentes e diversos atores sociais.  

As bolsas de extensão e pesquisa foram implementadas aos alunos, no triênio 

2018-2020, selecionados para atuarem nos diversos projetos de extensão e pesquisa, 

desenvolvidos na Instituição, totalizaram 256 acadêmicos selecionados, conforme editais. 
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Relação da IES com a sociedade – Ações institucionais voltadas para o 

desenvolvimento econômico e social 

A FSG nos últimos anos cresceu de forma exponencial, tanto no número de alunos 

quanto ao número de cursos oferecidos. Esse crescimento trouxe grande visibilidade da 

FSG junto à comunidade local e regional, impactando positivamente na relação de troca 

destas com a instituição de ensino superior que, por sua vez, busca cumprir, de forma 

ética, com seu papel e responsabilidade social. 

Sendo assim, por meio de alguns programas e serviços oferecidos, não só à 

comunidade acadêmica, mas extensivo à comunidade geral, tais como: Centro Integrado 

de Saúde (CIS), Clínicas Odontológica e de Biomedicina Estética, o Laboratório Escola de 

Biomedicina (LEB), Escritório Modelo de Advocacia Cidadã (EMAC), Núcleo de Carreira, 

foi possível aproximar a IES do contexto em que está inserida, ampliando sua interação 

com a comunidade. 

Tal aproximação inclui várias parcerias com instituições de segmentos diversos, 

seja na área da saúde, na área de negócios, entre outras, as quais acolhem e 

disponibilizam aos discentes da FSG o espaço e a oportunidade de desenvolverem seus 

estágios curriculares e extracurriculares, buscando conhecimento e aplicando na prática o 

aprendizado teórico.  

Em 2020, devido à pandemia resultante do coronavírus, alguns programas e 

parcerias foram suspensos no que diz respeito às atividades presenciais. Contudo, 

buscou-se adaptar à modalidade remota atividades que fossem viáveis nesse formato, de 

modo que não houvesse prejuízo aos envolvidos. 

 

Centro Integrado de Saúde 

O Centro Integrado de Saúde da FSG é um espaço de atendimento para a 

comunidade que busca qualidade de vida, prevenindo, protegendo, mantendo ou 

recuperando a saúde. A equipe de trabalho do Centro Integrado de Saúde envolve 

professores, acadêmicos e estagiários dos cursos de Biomedicina, Educação Física, 

Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia, Nutrição e Terapia Ocupacional, bem 

como profissionais das diferentes áreas da saúde. Para todas as atividades propostas 

existe a possibilidade de adaptação para diferentes públicos: crianças, adultos e idosos 

saudáveis ou não, assim como pessoas com necessidades especiais. A Figura 3 

apresenta o número de atendimentos realizados em 2019 e 2020.  
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Figura 3: Número de atendimentos do Centro Integrado de Saúde nos anos de 2019 
e 2020. 
Fonte: Centro Integrado de Saúde.  

 

O número de atendimentos do Centro Intergrado de Saúde, no ano de 2020, foi 

reduzido em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o que exigiu da 

equipe técnica múltiplas adequações para o atendimento ao público. Na sequência, segue 

a descrição dos serviços prestados pelo Centro Integrado de Saúde. 

- Laboratório Escola de Biomedicina (LEB): o espaço conta com diversos serviços 

laboratoriais de análises clínicas, sendo que são oferecidos: exames laboratoriais 

(bioquímicos, hematológicos, de urina, fezes, entre outros), exames toxicológicos, exames 

para medicina ocupacional e, também, exames para Covid-19. 

- Clínica de Estética: os serviços prestados são: Ultrassom Focalizado de Alta 

Intensidade (lipocavitação): tratamento para gordura localizada; Radiofrequência: 

tratamento para flacidez facial e corporal; Carboxiterapia: tratamento para celulite, estrias, 

queda de cabelo e olheiras;Intradermoterapia: tratamento para gordura localizada e queda 

capilar; Procedimento Estético Injetável para Microvasos (PEIM): tratamento de 

microvasos, Microagulhamento: tratamento de flacidez, rugas, estrias e cicatrizes, Toxína 

Butolínica: tratamento de rugas do terço superior da face,  Lipo de Papada: tratamento de 
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gordura submentoniana, Limpeza de Pele, Design de Sobrancelha, Maquiagem, 

Massagem modeladora e Massagem relaxante. 

- Psicologia: os serviços prestados são: avaliação psicológica, psicoterapia e Programa 

de Atendimento Psicológico e Ludo Pedagógico – PAP. 

- Fisioterapia:os serviços prestados são: Projeto Pilates, Programa Ambulatório de 

Terapia Manual, Programa Fisioterapia Aquática na Fibromialgia, Programa Fisioterapia 

Aquática Postural, Programa de Intervenções Fisioterapêuticas 

- Nutrição:os serviços prestados são: Programa Nutrir com Saúde e Programa de 

Nutrição Esportiva. 

- Terapia Ocupacional: os serviços prestados são: Programa de Terapia Ocupacional 

Solo e Programa de Terapia Ocupacional Aquática. 

- Academia e Piscina: têm como objetivo promover melhores níveis de saúde e 

qualidade de vida através da prática regular e orientada de atividades físicas 

personalizadas. Os serviços prestados são: Musculação, Ginástica, Jump, Aula Funcional, 

Hidroginástica e Natação. 

 

Clínica Odontológica 

A Clínica de Odontologia da Serra Gaúcha possui 103 consultórios de 

atendimento, além de diversos laboratórios odontológicos, prestando serviços à 

comunidade como: consultas odontológicas; palestras para cuidados e higiene oral; 

limpezas dentárias (profilaxia e remoção de tártaro); clareamento dental; restaurações 

dentárias simples e complexas; tratamento periodontal (tratamento de gengivas, curativo 

e reparador); tratamento endodôntico (tratamento de canal); extrações dentárias; cirurgias 

simples e complexas; placas para bruxismo; próteses dentárias simples e complexas e 

sobre implantes; implantes dentários; odontopediatria (atendimento para crianças). 

Em 2018 foram realizados 11.311 atendimentos, por sua vez no ano de 2019 

foram 10.856. Em 2020 devido a pandemia decorrente do novo coronavírus, não 

ocorreram atendimentos no primeiro semestre, o que impactou na diminuição de cerca de 

67% no número de atendimentos em todo o ano. 

Apesar da redução, os recursos humanos que atuam na Clínica de Odontologia, 

geridos pela coordenação do curso, trabalharam intensamente para a adaptação de suas 

rotinas aos protocolos de biossegurança. As adequações incluem reorganização dos 

espaços, em especial boxes de atendimento clínico, que precisavam ter seu uso 

intercalado para reduzir a possibilidade de contaminação; redução de número de equipes 
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de atendimento; definição de protocolos de uso e descarte dos equipamentos de proteção 

individual, entre outros. 

Desta forma, o cumprimento dos protocolos de segurança e biossegurança por 

parte de alunos, professores, funcionários e, também, pacientes resultou em períodos 

mais longos de atendimento. Além disso, protocolos de descarte de resíduos, em especial 

infectantes e perfurocortantes, precisaram ser definidos e operacionalizados, atendendo 

as recomendações dos órgãos competentes. 

Todos esses fatores demonstram os motivos do decréscimo no número de 

atendimentos no ano de 2020. A CPA considera a Clínica de excelência para o ensino e 

para prestação de serviço à comunidade, sendo que no triênio em análise logrou sucesso 

nas suas atividades. 

 

Escritório Modelo de Advocacia Cidadã (EMAC) 

Os serviços são prestados à população em vulnerabilidade social, sendo que o 

critério é ter renda mensal familiar de até 4 (quatro) salários mínimos nacionais.  É 

realizado o atendimento jurídico judicial e extrajudicial nas áreas: cível, especialmente 

família; trabalhista, para domésticas e previdenciário. Ainda, conjuntamente com o CAM 

(Centro de Atendimento aos Migrante), efetuamos atendimento aos migrantes quanto à 

regularização e outras demandas da população migrante. O serviço prestado é totalmente 

gratuito realizado por alunos com supervisão dos professores. 

O objetivo do EMAC é oportunizar os estudantes de direitos a prática da advocacia 

ao mesmo tempo que desenvolvem senso crítico. O atendimento é humanizado, não há 

filas, tudo é feito com horário marcado e respeitando o assistido, visto que toda dinâmica 

é uma troca. O aluno tem a oportunidade de praticar e o cliente de receber atendimento 

jurídico de forma gratuita.  Também, no mesmo espaço contamos com estagiárias da 

psicologia que sempre enriquecem o ambiente com uma outra visão sobre os conflitos 

tratados. Na Tabela 3 consta o número de atendimentos prestados pelo EMAC nos anos 

de 2019 e 2020. 
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Tabela 3: Número de atendimentos do EMAC em 2019 e em 2020. 

Descrição 2019 2020/1 2020/2 

Estatística Férias Justiça Federal 

Total de atendimentos 43   

Estatística (FSG) 

Conversão separação para divórcio 3   

Alvará judicial 2  1 

Ação de exoneração de alimentos 2 1  

Cumprimento de sentença 9  1 

Contestação 4   

Ação relativa à união estável 2  2 

Ação de medicamentos 4  1 

Interdição 5  1 

Ação de guarda 4   

Ação de revisional de alimentos 2  1 

Ação de revisional de contrato 1   

Ação de alimentos 11 1 2 
Reconhecimento de união estável 1   

Divórcio litigioso 4   

Retificação de registro civil 1   

Ação de investigação de paternidade   2 

Divórcio consensual 1   

Total de ações 56 14 11 

Total de atendimentos 128 14 29 

Estatística Justiça Federal 

LOAS 7   

Auxílio-doença 21  1 

Auxílio-reclusão 4   

FGTS 2   

Aposentadoria por invalidez 6   

Pensão por morte 4  1 

Seguro-desemprego 4   

Acréscimo de 25% 3  1 

Indenizatória 2   

Benefício assistencial 2   

Liberação de conta 1   

Declaratória 1   

Ação Auxílio Emergencial   35 

Alvará judicial   1 

Ação de Medicamentos   2 

Ação Anulatória de Débitos   1 

Aposentadoria por Tempo Contribuição   1 

Total de ações 57  45 

Total de atendimentos 84  48 
Fonte: EMAC. 

 

 O número de atendimentos no ano de 2020 foi inferior a 2019 devido ao 

isolamento social pela Covid-19. 
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Núcleo de Profissões e Carreira 

A partir de abril/2019, os alunos de graduação contam com os serviços prestados 

pelo Núcleo de Profissões e Carreira, que tem como objetivo orientar o desenvolvimento 

profissional dos acadêmicos da FSG por meio de ações voltadas à empregabilidade, que 

visem o planejamento de carreira e de estratégias de inserção profissional. 

As ações do núcleo são voltadas a atividades que desenvolvam a capacidade de 

planejamento, organização e autoconhecimento do acadêmico, visando o seu 

desenvolvimento de carreira durante a graduação. Sendo assim foram realizadas oficinas 

abordando desde a gestão de tempo até a influência familiar nas escolhas profissionais. 

No ano de 2020, as atividades do Núcleo de Carreiras foi paralisado em 

decorrência da pandemia de coronavírus.  

 

FSG sem Barreira 

O Programa FSG sem Barreiras ancora projeto específico, “Conhecendo a 

Diversidade e Ampliando o Mundo”, acontece aos sábados pela manhã e propõe 

atividades motoras lúdicas, expressivas e esportivas para as pessoas com deficiências 

mentais e transtornos globais de desenvolvimento.  

Nos anos de 2018 e 2019 foram realizadas múltiplas atividades voltadas ao seu 

público alvo (crianças e pais) com a participação de acadêmicos dos cursos de Educação 

Fisica, Psicologia e Nutrição. Entretanto, no ano de 2020, as atividades foram 

interrompidas devido à pandemia. Somado a isso, o público alvo é caracterizado como de 

risco, o que também impedia a realização do projeto. 

 

Dia da Responsabilidade Social 

A Semana de Responsabilidade Social de 2020 foi um evento integrado com a 

Cruzeiro do Sul Educacional, assumindo um caráter híbrido on-line e presencial. Na FSG 

Centro Universitário foram oferecidas, entre os dias 21 a 26 de setembro de 2020, 

diferentes atividades para comunidade interna e externa, como pode ser visualizado no 

Quadro 13. 

A Semana da Responsabilidade Social tem como objetivo oferecer à população 

serviços de orientações gratuitos oferecidos voluntariamente por professores e alunos da 

Instituição. A realização da Semana da Responsabilidade Social visa a participação da 

FSG na Campanha de Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior 

promovida pela ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior). Na 
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data mencionada foram realizadas atividades alusivas nas áreas de educação, saúde, 

cultura e meio ambiente, conforme descrito no Quadro 13, sendo que foram registrados 

1.066 atendimentos. O selo recebido consta na Figura 4. 

 

 

Figura 4: Selo concedido pela participação na campanha da ABMES. 
Fonte: Pró-reitoria Acadêmica. 

 

Ao longo do triênio 2018-2019-2020, a FSG continuamente vem participando da 

Campanha de Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior promovida 

pela ABMES, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade em geral, 

especialmente a de Caxias do Sul. 



Quadro 13: Descrição das atividades realizadas na Semana da Responsabilidade Social de 2020. 

Data Horário Tema Público Plataforma e Link de acesso 
Nº de 

atendimentos à 
comunidade 

21/09/2020 14h às 17h 

DIREITO 
O Escritório Modelo de Advocacia Cidadã 
- atuação junto à APAE para dirimir 
dúvidas jurídicas, especialmente no que 
se refere à concessão de LOAS, 
aposentadoria e outros benefícios 
previdenciários. 

Pais, tutores, 
responsáveis, 
funcionários e 

atendidos da APAE. 

https://ca.bbcollab.com/guest/09e3103d 
315b49f5b29e7bd6165fa1eb 

05 

21 a 
28/09/2020 

Comercial 
PSICOLOGIA 
Escuta Psicológica em Tempo de 
Pandemia 

Acadêmicos 
cis@fsg.edu.br 

108 

23/09/2020 À tarde 
FISIOTERAPIA 
Estágio curricular obrigatório do Contexto 
Comunitário. 

Idosos, cuidadores e 
comunidade 

Registros fotográficos/Filmagem - LOCAL 
20 

23/09/2020 19H 
NUTRIÇÃO 
Estágios de Nutrição em Tempos de 
Pandemia 

Comunidade em geral 
e acadêmicos 

https://ca.bbcollab.com/guest/ 
c3d6bf8dd 96144278acf57933368c21c 60 

24/09/2020 19h 
PSICOLOGIA 
Pandemia e desemprego 

Comunidade em geral 
https://meet.google.com/exw-bdqd-pte 

12 

23/09/2020 18h 

PSICOLOGIA 
Setembro Amarelo:  Vamos falar sobre 
vida. 
A conscientização é fundamental para 
prevenir o suicídio. 

Comunidade externa e 
acadêmicos 

https://tinyurl.com/yyw9wov7 

11 

28/09/2020 19h 

EXTENSÃO 
Palestra: Pandemia da Covid-19 e a 
desigualdade social. Como você tem 
ajudado ao próximo? 

Comunidade externa e 
acadêmicos 

https://ca.bbcollab.com/ 
guest/90922756 
d9214e84a627d2d8457bb7a6  

60 

28/09/2020 14h-15h30 
NEGÓCIOS 
Empreendedorismo para imigrantes 

Imigrantes 
Presencialmente na Prefeitura de Caxias do 
Sul 

25 

21 a 
28/09/2020 

- 

PEDAGOGIA 
Brinquedotecas Virtuais: Perfis no 
Instagram que irão publicar atividades 
pedagógicas de cunho ambiental e social 

Comunidade externa e 
acadêmicos 

https://www.instagram.com/tv 
/CFakgUtHoNz/ 
?igshid=1p4jf74ss8o81  

643 

https://ca.bbcollab.com/
mailto:cis@fsg.edu.br
https://ca.bbcollab.com/guest/
https://meet.google.com/exw-bdqd-pte
https://tinyurl.com/yyw9wov7
https://ca.bbcollab.com/
https://www.instagram.com/tv
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para pais e professores realizarem com 
crianças 

Entre 21 e 
28/09/2020 

- 
FSG e ADSerra 
Arrecadação de brinquedos 

Comunidade Reolon 
ENTREGA LOCAL 

100 

Entre 21 e 
28/09/2020 

- 
Tecnologia da Informação da FSG 
Doação de computadores à comunidade 
escolar 

Alunos de escolas 
municipais 

ENTREGA LOCAL 
12 

    Total 1.066 
Fonte: Pró-reitoria Acadêmica. 



 

Ações Sociais 

 No ano de 2020, em decorrência da pandemia por Covid-19, não ocorreram ações 

sociais em empresas/organizações externas à FSG. Contrastando com as múltiplas 

atividades desenvolvidas nos anos de 2018 e 2019. O detalhamento dos dados foi 

apresentado nos relatórios parciais referentes a 2018 e 2019. 

 Em 2020, ocorreram algumas atividades que merecem ser registradas. No curso 

de Relações Públicas foi realizada uma ação voltada para pessoas em situação de rua. O 

projeto iniciou em sala de aula com a discussão sobre o lado bom do isolamento, das 

coisas que os alunos começaram a fazer e que nunca havia sido feito, das pessoas que 

nos aproximamos, da empatia que desenvolvemos. Assim, foi criada uma página no 

Instagram, com postagens sobre o que estávamos fazendo no isolamento, inclusive com 

dicas para quem estava perdido na nova rotina. Ao final, para amenizar o sofrimento, o 

grupo foi às ruas com uma ação para amenizar o sofrimento de quem não tinha o mesmo 

conforto do lar, também foi oferecido um lanche e uma palavra de aconchego seria 

importante neste momento. 

Além disso, no mês de março de 2020, a FSG por meio do curso de Odontologia 

doou 1.000 luvas e 250 máscaras para a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Também, 

a Associação dos Docentes do Centro Universitário da Serra Gaúcha com o apoio da 

FSG promoveram a entrega de cestas básicas para famílias carentes dos seguintes 

bairros de Caxias do Sul: Kanyon, Vila Ipê, Planalto, Santa Fé, Vila Oliva, Mariani, Reolon, 

Monte Carmelo, Belo Horizonte, Centenário, Panazzolo, Bela Vista, Parque Oásis e 

Explanada.  

 

Atividades relacionadas à pandemia por coronavírus 

 A pandemia causada pelo coronavírus que foi declarada em 11 de março de 2020 

acarretou em impactos sobre todos os indivíduos da sociedade. Ciente desses desafios, a 

FSG realizou diferentes projetos para atendimento da comunidade em geral. Os projetos 

são apresentados na sequencia: 

 Escuta Psicológica em Tempos de Pandemia: projeto com foco nos funcionários da 

FSG para atendimento psicológico; 

 Trabalho em Tempos de Pandemia: o projeto ocorreu nos dias 17, 24 e 31 de outubro 

de 2020, por meio da plataforma GoogleMeet e de forma gratuita. O objetivo foi 

possibilitar aos participantes rever sua trajetória profissional, realinhar seus interesses 
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e buscar oportunidades alinhadas aos seus objetivos de vida, com mais ânimo, 

informação e ferramentas de auxílio; 

 Grupo reflexivo para pais e mães frente à pandemia: os encontros foram realizados no 

período de 11/08 a 01/09/2020, contabilizando 04 encontros, que ocorreram via 

plataforma on-line - Google Meet. A proposta do grupo era criar um espaço de fala e 

escuta para pais e mães durante o momento da pandemia, promovendo acolhimento e 

trocas de experiências entre os participantes, através de um grupo reflexivo; 

 Grupos reflexivos com familiares de crianças com dificuldades de aprendizagem: 

foram realizados 3 encontros no período de 30 de julho a 13 de agosto de 2020, por 

meio da Plataforma Google Meet. As temáticas abordadas foram: reorganizar a vida é 

importante; os sentimentos e emoções diante no novo cenário; bem-estar familiar 

(para não gerar conflitos); relação família-escola; interação social em tempos de 

pandemia (com a finalidade de saber se estão contando com alguma rede de apoio); 

uso da tecnologia como aliada; sugestões de brincadeiras e atividades para 

realizarem com as crianças em casa; 

 Viver é se Reinventar: o projeto teve como propósito criar/favorecer o 

desenvolvimento de habilidades e estratégias no planejamento de vida para a pré 

aposentadoria. O programa teve um total de quatro encontros com uma variação de 

12 a 25 participantes. As oficinas foram realizadas em quatro sábados nos dias 25/07; 

01/08; 08/08 e 15/08; 

 Projeto #ParaTodosVerem: a prática aconteceu de Junho a Setembro de 2020, em 

ambiente virtual, no horário vespertino/noite. Efetuou-se produção de conteúdo gráfico 

e realização de encontros virtuais psicoeducativos. Os temas abordados foram: a 

deficiência visual em tempos de pandemia e isolamento social; a acessibilidade nos 

ambientes virtuais; a pessoa com deficiência visual e seus direitos e a saúde mental 

da pessoa com deficiência visual; 

 Saúde Mental da Mulher em Tempos de Pandemia: o projeto teve por objetivo discutir 

sobre a saúde mental da mulher em tempos de pandemia, sendo realizado quatro 

encontros de forma on-line nos meses de julho e agosto de 2020. Os temas dos 

encontros versaram sobre os sentimentos vivenciados durante o período de 

isolamento social e as cobranças impostas pela sociedade em termos de 

produtividade; o empoderamento feminino e as  práticas de autocuidado e 

autoconhecimento, contando com a participação de diferentes convidadas para falar 

sobre o tema;  
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 Enfrentando a ansiedade: ser mãe em meio a pandemia: o projeto aconteceu no mês 

de agosto de 2020, em ambiente virtual, uma única vez por semana, no sábado à 

tarde, tendo sido realizados três encontros. Os temas abordados foram: ansiedade e 

estresse em período de isolamento e experiências na prática de Mindfulness.   

 

Indicador 3.6 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a 

produção acadêmica docente 

A participação dos acadêmicos na construção do conhecimento se dá através do 

desenvolvimento das dinâmicas pedagógicas nas disciplinas, nas práticas acadêmicas, 

nos estágios supervisionados, atividades complementares e projetos de extensão, 

promovendo práticas investigativas. 

Os docentes e demais envolvidos com o fazer pedagógico incentivam os 

acadêmicos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa para o trabalho conclusão 

de curso (TCC). Os TCCs desenvolvidos sob orientação docente é pratica comum de 

todos os Cursos de Graduação e Pós-Graduação da FSG, cujo trabalho está contemplado 

na DCN específica de cada curso superior, gerando projetos com forte característica de 

geração de conhecimento para rápida e prática absorção pelas empresas e profissionais 

da região. 

Além da difusão do conhecimento no mercado, o Centro Universitário - FSG 

oferece veículos institucionais de comunicação para esses projetos e para projetos dos 

docentes utilizando-se do portal na Internet, com ferramentas interativas, assim como 

publicando nas revistas periódicas mantidas pela instituição, as quais são relacionadas a 

seguir: 

 Congresso de Direitos Humanos da Faculdade da Serra Gaúcha; 

 Congresso de Pesquisa e Extensão da Faculdade da Serra Gaúcha, com números 

suplementares dos eventos de Nutrição e Enfermagem; 

 Congresso Internacional de Responsabilidade Socioambiental; 

 Jornada Científica de Nutrição da FSG; 

 Revista Científica do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário da Serra Gaúcha; 

 Revista de Contabilidade, Ciência da Gestão e Finanças; 

 Revista do Curso de Direito da Faculdade da Serra Gaúcha; 

 Revista Global Manager; 

 Revista Global Manager Acadêmica; 
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 Rhea Revista do Curso de Psicologia; 

 Publicação do e-book do X Prêmio de Projeto de Arquitetura. 

 

A qualidade do corpo docente é uma preocupação constante do Centro 

Universitário FSG. Os professores da FSG estão diretamente envolvidos com o mercado 

de trabalho, inovações tecnológicas, pesquisas científicas, iniciativas de transformação 

social e intercâmbios acadêmicos.  

Em 2019 a Profa. Me. Luiza Grazziotin Selau e o Prof. Me. Rafael De Lucena 

Perini, receberam licença para atuarem como pesquisadores visitantes na Aalto 

University, localizada em Helsinque, capital da Finlândia, e na Wayne State Universitty, 

em Detroit, onde ambos deram continuidade ao doutorado, respectivamente. O retorno 

dos professores ocorreu em dezembro/2020 e em janeiro/2021. 

Além disso, a FSG possui um calendário de eventos que ocorrem com 

periodicidade variada, permitindo a professores e alunos enviarem artigos completos e 

resumos expandidos para a publicação. O Congresso de Pesquisa e Extensão ocorre 

anualmente possibilitando aos acadêmicos a apresentação de resultados de 

conhecimentos teóricos práticos desenvolvidos e adquiridos nas disciplinas, visando ao 

aprofundamento das competências e habilidades na área de interesse. 

Por sua vez, o Congresso de Direitos Humanos ocorre a cada dois anos, sempre 

no primeiro semestre. Esse é um momento de reflexão e uma possibilidade de publicação 

de artigos técnicos. Ainda, o Congresso de Responsabilidade Socioambiental ocorre 

sempre em anos alternados ao evento supracitado. Configurando-se como mais um 

evento que permite a divulgação do conhecido produzido na Instituição. 

Ao longo do período de 2018-2020, os eventos supramencionados foram 

realizados na forma presencial ou on-line, com uma grande participação dos docentes, 

bem como dos discentes da Instituição. 

 

Indicador 3.7 Política institucional de acompanhamento dos egressos 

O Programa Sempre FSG busca visa o atendimento a uma política de 

acompanhamento dos egressos, buscando identificar como está ocorrendo a inserção dos 

egressos no mundo do trabalho, bem como identificando se estes estão aplicando os 

conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. Para incentivar os alunos que fizeram 

suas graduações na IES para que deem continuidade aos estudos são oferecidos 
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descontos especiais nas mensalidades de cursos de pós-graduação, bem como liberado 

o acesso à biblioteca da Instituição. 

 

Indicador 3.8 Política institucional para internacionalização 

O Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação - EIRC tem como 

objetivo a elaboração conjunta de documentos, de estudo e planejamento, de 

acompanhamento e execução do Programa Institucional de Internacionalização e demais 

projetos e ações locais inerentes à internacionalização.  

O Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação da FSG é coordenado 

pelo Prof. Dr. Fábio Scopel Vanin. A FSG possui acordo de cooperação acadêmica com 

Instituições de Educação Superior na América do Sul, América do Norte e Europa.  

As Instituições conveniadas e parceiras para o Programa de Mobilidade 

Acadêmica Internacional:  

Argentina (Buenos Aires)  

Universidad John Kennedy  

Nueva Escuela de Diseño y Comunicacion 

Universidad Tecnológica Nacional  

Chile (Santiago)  

Universidad Gabriela Mistral  

Universidad Central do Chile  

Espanha  

Universidade de Vigo  

Universidad de Córdoba  

Universidad de Salamanca 

Inglaterra  

Universityof Derby  

México  

Universidad Autónoma de Nuevo León  

Universidad Nacional Autónoma de México  

Portugal  

Universidade do Algarve  

Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro (UTAD)  

Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE) 
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Os Programas são: MAI; Bolsas Internacionais do Programa Santander 

Universidades e Modalidade Regular. Os alunos intercambistas constam no Quadro 14. 

 

Quadro 14: Alunos que realizaram intercâmbio em 2019 e 2020. 
Aluno  Curso IES de Destino Previsão de 

Retorno 

Intercâmbio 2019/01 

Vinicius Ferla Direito Vigo – Espanha 06/2019 

Lúcia Brustolin Design de Moda IADE – Portugal 07/2019 

Gabriela Stefani Relações Internacionais Vigo – Espanha 06/2019 

Intercâmbio 2019/02 

Bruna Kolcheski Enfermagem Algarve – Portugal 02/2020 

Dara Lahm Perini Biomedicina Algarve – Portugal 02/2020 

Pâmela VallNeitzke Arquitetura e Urbanismo UNAM – México 01/2020 

Intercâmbio 2020 

Nathália Sonda Direito  Universidade de Vigo 
– Espanha 

Retornou em Março 
2020 

Nicolle Sonda Psicologia Universidade de Vigo 
– Espanha 

Retornou em Março 
2020 

Gabriel Ferreira Publicidade e 
Propaganda 

Universidade de Vigo 
– Espanha 

Julho de 2021 

Greice Dallegrave Fisioterapia Universidade de 
Córdoba – Espanha 

Retornou em Abril 
de 2020 

Rafel Gregolon Publicidade e 
Propaganda 

Universidade de IADE 
- Portugal 

Julho de 2021 

Fonte: Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação. 

 

Ao longo dos últimos 3 anos, mais de 20 acadêmicos da FSG estiveram em 

período de Intercâmbio. Os países mais procurados são Espanha, Portugal, México e 

Argentina. Com o ingresso da IES no Grupo Cruzeiro do Sul, a FSG passou a fazer parte 

do NEIRC, o que abriu consideravelmente o rol de oportunidades de mobilidade 

acadêmica, tanto interna, tendo como base as IES do grupo no país, quanto internacional, 

pelas novas abrangências dos contratos. 

 

Indicador 3.9 Comunicação da IES com a comunidade externa / Indicador 3.10 

Comunicação da IES com a comunidade interna 

A comunicação com a comunidade externa e interna ocorre principalmente por 

intermédio de projetos e ações, os quais se destacam: FEPRO, Semanas Acadêmicas e 

Aulas Inaugurais.  

 

 



73 
  

 

Café com o Reitor 

 O Projeto “Café com o Reitor” tem como objetivo a aproximação com os alunos e 

melhorar a comunicação da gestão acadêmica institucional. No ano de 2019 ocorreram 

diversos encontros entre o Reitor e representantes discentes: a) 01/04/2019 – Direito; b) 

06/05/2019 – Psicologia; c) 03/06/2019 – Administração; d) 01/07/2019 – Arquitetura; e) 

05/08/2019 – Odontologia; f) 02/09/2019 – Biomedicina; g) 07/10/2019 - Medicina 

Veterinária; h) 04/11/2019 – Pós-graduação, e; i) 03/12/2019 – Fisioterapia. 

 No ano de 2020 não foi possível dar continuidade ao projeto, entretanto ocorreram 

reuniões on-line com os Diretórios Acadêmicos para conversar, ouvi-los e tirar suas 

dúvidas. 

 

Semanas Acadêmicas 

As Semanas Acadêmicas são um momento de discussão, que permite aos 

acadêmicos refletirem sobre temas atuais e os desafios profissionais. Nos anos de 2018-

2019-2020, os eventos promovidos por cada Centro da FSG permitiram a atualização e o 

debate entre professores, profissionais e alunos sobre atualidades e inovações de cada 

área. No Quadro 15 são apresentadas as semanas acadêmicas realizadas em 2020.  

Quadro 15: Semanas Acadêmicas de 2020.   

Semanas Acadêmicas 
IV Semana Acadêmica do Centro Integrado de Saúde 11 a 13/ novembro 

Semana Acadêmica do Centro de Tecnologia e Inovação 28 a 30/outubro 

Semana Acadêmica do Curso de Direito 26 a 28/outubro 
Fonte: Pró-reitoria Acadêmica. 

 

Aulas inaugurais 

As Aulas Inaugurais dos cursos de graduação ocorrem sempre no primeiro 

semestre do ano letivo, sendo assim em virtude da pandemia não ocorreram aulas 

inaugurais para todos os cursos da FSG no ano de 2020 (Quadro 16), ao contrário do que 

ocorreu em 2018 e 2019.  

 

Quadro 16: Aulas inaugurais de 2020.   

Aulas Inaugurais                                                                                             Data 

Aula Inaugural do Curso de Medicina Veterinária 15/maio 

Aula Inaugural da Área de Negócios Março 

Fonte: Pró-reitoria Acadêmica. 

 

 



74 
  

 

FEPROON 

 Em 2020, a FEPROON não ocorreu presencialmente, somente no formato on-line. 

Para o evento, foram enviados convites para todas as bases de empresas e candidatos 

de outros anos. Também, ocorreram as palestras de Leo Fraiman, Renato Albani e Celso 

Portiolli. Ainda, nos dias do evento houve a apresentação de vídeos elaborados pelos 

coordenadores sobre os cursos oferecidos pela IES. 

 O modelo da feira ocorreu de em formato distinto em 2020 em virtude da 

pandemia. Ressalta-se que a FEPRO - Feira das Profissões foi realizada nos outros dois 

anos (2018-2019). O e-card de divulgação consta na Figura 5. 

 

 

Figura 5: E-card de divulgação da FEPROON/2020. 
Fonte: Setor Comercial. 

 

 

Indicador 3.11 Política de atendimento aos discentes 

Graduação Presencial 

Os canais de comunicação interna do Centro Universitário da Serra Gaúcha 

fornecem aos estudantes acesso por meio do portal acadêmico, a todas as informações 

acadêmicas, avaliações institucionais e dos respectivos cursos. A comunicação do 

acadêmico com os docentes é acessível possibilitando o contato presencial e por meio de 

redes sociais. Os canais de comunicação são apresentados na sequência. 
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Programa de Assistência Estudantil (PAE) 

O Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG conta com o Programa de 

Assistência Estudantil (PAE) que é um programa transversal, integrador, responsável por 

orientar, assessorar e acompanhar projetos e atividades relacionadas à assistência 

estudantil, considerando as especificidades da FSG. 

 Fazem parte do Programa de Assistência Estudantil (PAE) da FSG os seguintes 

projetos, ações e serviços, os quais contribuem para o estreitamento do vínculo entre 

instituição e alunos:   

I - Ingressando – Faço Parte FSG: 

O “Ingressando” é um evento do Programa Faço Parte FSG que tem como objetivo 

recepcionar os calouros, ou seja, é direcionado aos estudantes ingressantes por meio de 

vestibular, transferências e ingresso de diplomado, visando a acolhida aos mesmos por 

meio dos respectivos Cursos de Graduação.  

Este evento normalmente ocorre na semana anterior ao início do período letivo, 

quando os novos alunos são recepcionados no Teatro da FSG pelo Reitor, Pró-reitora 

Acadêmica, Coordenadora dos Programas de Assistência Estudantil e Coordenadores de 

cursos. Na ocasião, recebem informações importantes sobre a vida acadêmica, o 

funcionamento geral dos cursos, da Biblioteca, dos Laboratórios, entre outros, além de 

dicas e orientações dos coordenadores e professores sobre especificidades de cada 

curso. Faz parte da programação do evento a visita nas instalações físicas, propiciando 

conhecerem a infraestrutura geral da FSG. Em 2020 o evento ocorreu de forma presencial 

no primeiro semestre letivo, contando com a participação de aproximadamente 630 

alunos e, de forma remota, no segundo semestre, tendo aproximadamente 300 acessos. 

 

 

Figura 6: E-card de divulgação da Recepção aos Calouros 2020/2. 
Fonte: Setor Comercial. 
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II - Nivelamento: Atividade semestral de incremento à aprendizagem dos alunos em 

conteúdos básicos como Português, Matemática e Física.  

III – Intercâmbio: Realiza o intercâmbio entre instituições, inclusive estrangeiras, para 

desenvolvimento de atividades diversas, como pesquisas, viagens de estudos (de 

professores e acadêmicos), palestras e eventos conjuntos. 

IV – Programa de Atenção a Diversidade e Inclusão (PADI): Os acadêmicos que chegam 

até o PADI geralmente são encaminhados pelos seus respectivos professores, uma vez 

que foram identificadas dificuldades no processo de aprendizagem. Assim, os alunos que 

passam pelo acolhimento do PADI, são aqueles que reconhecem a necessidade de algum 

suporte ou ajuda durante o semestre letivo. 

Como o ano de 2020 foi atípico em decorrência da pandemia causada pelo 

coronavírus, a maioria dos acadêmicos atendidos apresentava problemas relacionados à 

adaptação ao modelo de ensino remoto, o qual exigiu dos alunos organização de rotina 

diária, orientações quando ao uso da ferramenta blackboard e demais softwares e 

aplicativos necessários para o aproveitamento e acompanhamento dos 

estudos/disciplinas, além de dificuldades de comunicação e emocionais vinculadas a esse 

processo.  Os atendimentos ocorriam por meio eletrônico (e-mail e/ou WhatsApp), sendo 

a maioria destes endereçados à coordenadora do programa, assistente administrativa e 

intérpretes de Libras, sendo estas últimas as mais requisitadas, especialmente pelo 

público com problemas de surdez. 

V – Sempre FSG: programa para egressos. Este visa o atendimento a uma política de 

acompanhamento dos egressos, buscando identificar como está ocorrendo a inserção dos 

egressos no mundo do trabalho, bem como identificando se estes estão aplicando os 

conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. Para incentivar os alunos que fizeram 

suas graduações na IES para que deem continuidade aos estudos são oferecidos 

descontos especiais nas mensalidades de cursos de pós-graduação, bem como liberado 

o acesso à biblioteca da instituição. 

 

Central de Atendimento 

 A Central de Atendimento é o setor responsável pelo atendimento dos discentes 

da instituição. Nossos canais oficiais de atendimento estão preparados para receber 

demandas referentes a dúvidas acadêmicas, financeiras e crédito educativo (PROUNI, 

FIES, etc.).  As ferramentas encontram-se disponíveis no Portal Acadêmico do Aluno: 

CAA On-line, Chatbot (Estela) e Agendamento presencial (Figura 7). 



77 
  

 

 

 

Figura 71: Ferramentas de atendimento aos alunos disponíveis no Portal 
Acadêmico. 
Fonte: Central de Atendimento. 

 

 No ano de 2020 os canais on-line se fizeram ainda mais necessários, com isso 

nossos alunos habituaram-se a utiliza-los com maior frequência, otimizando o tempo e a 

resolução das demandas de atendimento. Levando em consideração as condições e 

determinações dos protocolos de segurança adotados por conta da situação pandêmica, 

os atendimentos presenciais ocorreram de maneira reduzida em relação a 2020 e foram 

realizados todos via agendamento prévio, ferramenta que manteremos ativa para 

organização do setor. As informações sobre o número de atendimentos constam na 

Figura 8. 
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Figura 82: Ferramentas de atendimento aos alunos disponíveis no Portal 
Acadêmico. 
Fonte: Central de Atendimento. 

 

 Além disso, a ferramenta do chat humano, que foi ar em julho de 2020, 

contemplou um volume desse atendimento, com uma interação mais dinâmica, os 

acadêmicos puderam contar com essa ferramenta. Os dados representam os volumes de 

interações por mês de cada tipo de categoria (assunto) e são apresentados na Figura 9. 

Esse canal conta com o atendimento de 2 atendentes das 10h às 20h de segunda-feira a 

sexta-feira. 

 

 

Figura 93: Dados sobre a ferramenta do chat humano. 
Fonte: Central de Atendimento. 

 

 

Categoria Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Geral

Tabulação: Acadêmico 84 245 198 143 276 561 1507

Tabulação: Desconectado pelo aluno 75 76 184 315 650

Tabulação: Financeiro 38 56 57 50 157 179 537

Tabulação: Falta de interação do aluno 46 44 27 20 58 54 249

Tabulação: Solicitação de Documentos 17 40 23 20 43 39 182

Tabulação: Financiamento Estudantil 11 26 20 20 37 49 163

Tabulação: Cancelamento/Trancamento de matrícula. 14 21 24 10 14 21 104

Tabulação: Abertura de processo CAA presencial. 27 28 5 1 1 62

Tabulação: Notas e Faltas 1 1 3 1 14 20

Abandono 1 1 2 1 3 3 11

Tabulação: TESTE 2 7 9

Tabulação: Retirada de Documento na CAA 2 1 2 1 6

Total Geral 242 470 434 345 773 1236 3500



79 
  

 

 

Ouvidoria 

 A Ouvidoria tem como atribuições receber as manifestações, analisar, 

encaminhar para os responsáveis e responder ao usuário. Também busca compreender 

as eventuais causas de deficiência do serviço, objeto das reivindicações. Envolve os 

responsáveis na sua correção, minimizando os erros e assegurando a melhoria da 

qualidade nos processos da instituição.  

 A Ouvidoria da FSG pode ocorrer de forma presencial, no setor de atendimento 

aos acadêmicos, recebendo as manifestações presencialmente de segunda a sexta-feira, 

via contato telefônico ou ainda por meio do site da Instituição. 

 As solicitações podem ser feitas por alunos, professores, funcionários e público 

externo através do site http://ouvidoria.fsg.br/ (o sistema possibilita o acompanhamento do 

processo a cada passo do atendimento). Além desse canal também realiza atendimentos 

via telefone (54) 3022-8420, e-mail (ouvidoria@fsg.br). O retorno tem prazo previamente 

estabelecido: Sugestão: 5 dias, reclamação: 5 dias, informação: 3 dias, elogio: 24 horas, 

denúncia: 24 horas.  

 A categorização das ocorrências da Ouvidoria nos anos de 2019 e 2020 é 

apresentada nas Figuras 10 e 11. No ano de 2018 foram recebidas pela instituição 9 

ouvidorias, na maior parte relacionada a dúvidas de alunos quanto a prazo de entrega de 

documentos pela secretaria dos professores (certificados, atestados, etc..). 

 

 

Figura 104: Número de atendimentos da Ouvidoria nos anos de 2019 e 2020. 
Fonte: Ouvidoria FSG. 
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Figura 11: Número de atendimentos considerando o tipo de contato para o ano de 
2019 e de 2020. 
Fonte: Ouvidoria FSG. 

 

Os principais assuntos abordados nas ouvidorias no ano de 2020 foram: acesso 

ao portal (as dúvidas foram mais frequentes, visto que as aulas foram realizadas na 

modalidade on-line); solicitação de bolsas, descontos e negociações (devido ao período 

econômico acarretado pela pandemia de Covid-19), solicitação de documentos, dúvidas 

com relação à rematrícula, problemas com atendimento administrativo (discutidos 

pontualmente com os coordenadores de área) e informações acadêmicas. 

Como já mencionado, o Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG conta com o 

Programa de Assistência Estudantil (PAE), o qual apresenta como objetivos: 

 Promover o bem-estar da comunidade acadêmica;  

 Apoiar a Coordenação de Graduação na melhoria constante da qualidade do 

ensino/aprendizagem; 

 Superar as barreiras arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas, instrumentais, 

programáticas e atitudinais para a inclusão social e acadêmica de todos os alunos;  

 Direcionar as atividades da FSG para a formação de um sujeito ético, autônomo, crítico 

e responsável, capaz de contribuir efetivamente para a sociedade na qual está inserido. 
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Programa de Acessibilidade 

Considerando que a acessibilidade é fundamental para que haja inclusão, 

trabalhamos para que todas sejam oferecidas aos nossos alunos e professores com 

deficiência, abaixo citaremos as acessibilidades que oferecemos: 

 Acessibilidade Atitudinal 

 Acessibilidade arquitetônica 

 Acessibilidade metodológica (metodologias acadêmicas) 

 Acessibilidade Programática (respeito a normas e Leis) 

 Acessibilidade Comunicacional (interpretes de LIBRAS) 

 Acessibilidade Instrumental;(equipamentos necessários para atuação) 

 Acessibilidade Transportes (Calçadas, ônibus, paradas de ônibus) 

 Acessibilidade Digital (programas de computador, portais) 

 

 

Graduação EaD 

As práticas institucionais para o apoio ao discente, na modalidade a distância, 

contemplam ações de acolhimento e de permanência, buscando atender às necessidades 

metodológica e instrumental de todos os alunos, promovendo outras ações 

comprovadamente exitosas ou inovadoras em consonância com o mercado de trabalho. 

Dentre essas ações destacam-se: 

 Disciplina de Coordenação - tem o objetivo de manter a comunicação do 

coordenador com o corpo discente durante todo o curso, tendo em vista a 

divulgação de eventos importantes na área do curso, sugestões de atividades 

complementares e o reforço de avisos importantes, tais como prazos relativos à 

avaliação – data de provas e agendamento –, prazos para validação de Atividades 

Complementares, entre outros. 

 Horário de plantão do Coordenador do Curso - ocorre com dia e período 

determinados no começo de cada módulo ou em momentos específicos do curso, 

a depender do tipo de atividade proposta, para contato síncrono com os 

estudantes por meio da ferramenta de chat disponível no AVA. 

 Disciplina de Ambientação - é uma atividade obrigatória para os discentes 

ingressantes, com o objetivo de familiarizá-los não só com a modalidade de ensino 

a distância, mas também com o uso das ferramentas que o AVA dispõe para o 
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desenvolvimento das disciplinas do curso e para garantir a interação com a tutoria 

e com o suporte técnico. Nela o aluno conta com alguns espaços específicos de 

comunicação no AVA, como fóruns de discussão e de dúvida, além dos espaços 

de mensagens e de webconferências com o tutor, entre outros. 

 Aula Inaugural - é uma atividade realizada nos polos de Educação a Distância em 

que se apresentam ao aluno toda a infraestrutura disponível na Instituição, o 

ambiente Virtual de Aprendizagem e o que está previsto no curso. Nessa ação, 

além da integração com a instituição, é estabelecido maior envolvimento do 

discente com o seu polo de educação a distância. 

 Nivelamento Português e Matemática - este projeto apresenta uma proposta de 

sistema de aprendizagem adaptativa on-line, estruturado por meio trilhas de 

aprendizagem gamificadas e integração de chatbot para subsidiar o 

desenvolvimento de competências básicas dos estudantes ingressantes em 

cursos superiores. Com base nos princípios do ensino personalizado, dois cursos 

on-line foram desenvolvidos: de Matemática e de Língua Portuguesa. O termo 

“competências básicas de aprendizagem” atribuído aos cursos foi utilizado em 

menção ao conceito de “nivelamento”, apresentado pelo Ministério da Educação, 

como exigência e recomendação às instituições de ensino superior para atividades 

de atendimento aos alunos, com programas de nivelamento e reforço pedagógico. 

Sendo assim, os cursos têm como objetivo melhorar a prática da escrita e de 

interpretação de textos e de cálculos básicos, proporcionando a revisão de 

conteúdos dos Ensinos Fundamental e Médio, por intermédio de atividades 

específicas disponibilizadas no AVA. 

 Área do Aluno - é um espaço específico, acessado por meio do site da 

Instituição, disponível aos estudantes durante todo o período letivo para atualizar 

dados cadastrais, consultar notas e histórico escolar, obter informações sobre o 

setor financeiro (boletos, demonstrativos financeiros). Nessa área dedicada ao 

estudante, ele encontra, também, links para realizar agendamento de provas, 

requerimento de matrícula e rematrícula e para obter informações descritas em 

materiais produzidos exclusivamente para orientá-lo, tais como: Manual do Aluno, 

Manual do AVA, Manual das Atividades Complementares. Além disso, nessa área, 

o aluno pode acessar a Biblioteca Virtual e a Central de Atendimento ao Aluno – 

CAA – on-line. 
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 CAA on-line - é o espaço em que o estudante tem acesso a procedimentos 

internos, ao calendário e a declarações on-line que são validadas eletronicamente. 

Entre as declarações disponíveis, estão transferências Internas (Curso e Polo), 

trancamento de matrícula, revisão de média/provas regimentais/exames especiais, 

reativação de matrícula, ouvidoria, histórico escolar, dispensa de disciplinas para 

estudantes de outras IES. No infográfico a seguir, ilustra-se o processo de análise 

curricular, que é um dos vários serviços disponíveis aos alunos por meio do 

espaço CAA on-line. 

 

Figura 12: Infográfico – Setor de Análise Curricular - Alunos. 

Fonte: Pró-reitoria de Educação a distância 

 

 Central de Relacionamento - é composta por uma equipe que trabalha para 

auxiliar o discente na solução dos problemas relativos ao acesso e à utilização das 

ferramentas do AVA bem como em questões acadêmico-administrativas. O 

contato com a equipe da Central de Relacionamento é feito por telefone. O 
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atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 12h às 22h. Os infográficos 

a seguir representam as áreas internas que podem ser contatadas pelo aluno e o 

processo de comunicação e de atendimento ao discente. 

 

Figura 13: Infográfico – Comunicação Institucional. 
Fonte: Pró-reitoria de Educação a distância 
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Figura 14: Infográfico – Setor de atendimento – alunos EaD. 

Fonte: Pró-reitoria de Educação a distância 

 

 Núcleo de estágios - é o setor vinculado à PREAD responsável pelo 

acompanhamento dos estágios não obrigatórios remunerados e estágios 

curriculares supervisionados, quando previstos no PPC. Este setor também 

acompanha os convênios com escolas e/ou empresas em que os discentes podem 

realizar seus estágios. Há um sistema específico para gerenciamento dessas 

ações, que permite apresentar aos estudantes várias oportunidades de 

experiência profissional e de direcionamento de sua carreira ao longo do curso. O 

Núcleo de Estágio está organizado de acordo com os ciclos e fluxos a seguir. 

 

 

Figura 15: Ciclos e fluxos – Núcleo de Estágios - EaD. 

Fonte: Pró-reitoria de Educação a distância 
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Além dos estágios supervisionados e estágios curriculares, o Núcleo de Estágios é 

responsável também pelos estágios não obrigatórios e faz a conexão entre os alunos 

interessados em realizar tais estágios e os polos e as empresas, conforme se pode 

observar no fluxograma que segue. 

 

Figura 16: Estágios não obrigatórios (remunerados). 

Fonte: Pró-reitoria de Educação a distância 

 

 Apoio presencial nos polos de educação a distância - disponibiliza ao discente 

o atendimento pelo responsável designado pelo Polo. Nesse caso, o discente 

conta com orientação tanto para realizar as propostas e as atividades das 

disciplinas do curso quanto para sanar dúvidas gerais em relação aos processos 

em EaD. Além disso, conta com o apoio dessa equipe para a realização das 

Atividades Presenciais Programadas e nos processos de avaliação presenciais, 

além de receber capacitação para a utilização do AVA. 

 Portal Carreiras - tem como objetivo proporcionar ao corpo discente da IES um 

contato direto com oportunidades de emprego e orientações sobre o mercado de 
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trabalho. Por meio desse portal, estabelece-se um vínculo entre as principais 

empresas contratantes do País e a Instituição. 

 Programas de Bolsas de Estudo - têm como objetivo minimizar problemas 

econômico-financeiros. Para tanto, a Instituição possibilita aos discentes alguns 

incentivos e concessões de bolsas de estudo (próprias ou do Governo), incluindo 

descontos em cursos de pós-graduação na modalidade a distância em qualquer 

instituição da Cruzeiro do Sul Educacional. 

 Plano de Acompanhamento de Carreira (PAC) – o projeto tem como foco 

auxiliar no desenvolvimento de carreira dos alunos desde o primeiro semestre do 

curso, continuando após a conclusão. Todas as etapas do projeto são realizadas 

na plataforma Symplicity, que permite acompanhamento do progresso do 

estudante, gerando indicadores relevantes de empregabilidade, conectando-o a 

potenciais oportunidades de estágio e/ou de emprego. 

 NPAI (Núcleo Permanente de Acessibilidade e Inclusão) atende os acadêmicos 

deficientes e os professores que contam com apoio e suporte do Núcleo. Auxilia o 

acadêmico deficiente na elaboração de provas e trabalhos acadêmicos. 

Disponibiliza, também, orientação psicológica aos acadêmicos, caso necessitem. 

 

  No tocante à permanência do aluno, destaca-se a adesão da Instituição: 

 Ao Programa FIES, do Governo Federal, que concede financiamento de até 100% do 

valor da mensalidade. 

 Ao Programa Escola da Família, de âmbito estadual, que consiste na parceria entre o 

Governo do Estado e as universidades particulares na concessão de bolsa de 100% 

para estudantes de cursos de licenciatura. 

 Ao PROUNI (Programa Universidade para Todos), criado pelo Governo Federal, em 

2004, e institucionalizado por meio da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que 

tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais a 

estudantes de cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em 

instituições privadas de educação superior. 

 

A FSG propõe-se a manter a política de acesso e de permanência do discente no 

ensino superior, orientada por diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação e por 

diretrizes institucionais. Ressalta-se que a Instituição tem como preocupação o 
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aprimoramento constante dos programas de apoio psicopedagógico e psicossocial para 

atendimento às diferentes necessidades do alunado. 

A Instituição apoia a organização e a participação estudantil por meio da 

representação discente, conforme determinam o Estatuto e o Regimento, em todos os 

colegiados deliberativos e consultivos da IES, além de comissões temáticas, quando 

necessário. Os representantes, membros titulares dos Colegiados de que participam, são 

indicados pelo Órgão de Representação Estudantil e nomeados pelo Reitor. 

 

Indicador 3.12 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à 

participação em eventos (graduação e pós-graduação) 

Graduação Presencial 

A participação dos acadêmicos na construção do conhecimento se dá através do 

desenvolvimento das dinâmicas pedagógicas nas disciplinas, nas práticas acadêmicas, 

nos estágios supervisionados, atividades complementares e projetos de extensão, 

promovendo práticas investigativas. Nesse sentido, considerando o disposto nas DCNs 

para os Cursos de Graduação, bem como pela Resolução nº 03/07, a hora-aula é 

considerada na integração entre as atividades de ensino, com efetiva interlocução e 

intervenção docente, associadas às atividades de investigação e extensão acadêmica 

através da inserção, reflexão, resolução de problemas, com vistas à produção de novos 

conhecimentos sobre o entorno social e do mundo do trabalho.  

Esse envolvimento acontece na articulação do curso com as comunidades e 

instituições, organizando, em parceria, atividades básicas, sistemáticas e assistemáticas, 

que comportem as diferentes experiências necessárias à formação profissional, durante o 

percurso acadêmico. Nessa relação entre a Instituição formadora e a sociedade, ambas 

aprendem e ensinam, dinamizando um currículo permanentemente renovado no processo 

dialógico.  

Os docentes e demais envolvidos com o fazer pedagógico incentivam os 

acadêmicos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa para o trabalho conclusão 

de curso (TCC). Os TCCs desenvolvidos sob orientação docente é pratica comum nos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação, cujo trabalho está contemplado na DCN 

específica, gerando projetos com forte característica de produção de conhecimento para 

rápida e prática absorção pelas empresas e profissionais da região. O TCC costuma 

finalizar o curso de graduação desenvolvem atividades que promovem o desenvolvimento 
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de projetos de pesquisa individuais ou em grupos, sempre supervisionados pelos 

professores.  

No que concerne fomento para a pesquisa e divulgação de dados científicos, em 

2019, foram liberados R$ 3.000,00 referente a ajuda de custos para acadêmicos que 

participaram de eventos externos ao Centro Universitário FSG. Já para os docentes, o 

valor total investido para ajuda de custos foi de R$ 8.719,00. Para a liberação desses 

valores, são observadas as diretrizes de estímulo à pesquisa, analisando as solicitações 

encaminhadas à Pró-reitoria de graduação.No ano de 2020, em virtude da pandemia, não 

houve solicitações de auxilio financeiro para participação em eventos científicos externos. 

As aulas inaugurais e semanas acadêmicas do Centro Universitário FSG são 

promovidas pelos centros coordenadores. Nesses eventos, profissionais atuantes nas 

diferentes áreas de ênfase vêm falar aos acadêmicos, auxiliando-os na escolha das 

habilitações dentro do curso e, ainda, esclarecendo dúvidas do mercado de trabalho. 

Como forma de proporcionar a produção discente e incentivar a participação em 

eventos, a FSG realiza três congressos institucionais. O Congresso de Pesquisa e 

Extensão ocorre anualmente possibilitando aos acadêmicos a apresentação de resultados 

de conhecimentos teóricos práticos desenvolvidos e adquiridos nas disciplinas. O 

Congresso de Direitos Humanos e o Congresso de Responsabilidade Socioambiental que 

ocorrem a cada dois anos de forma alternada. Outros eventos realizados na instituição 

são apresentados no Quadro 17. 

 

Quadro 17: Eventos acadêmicos realizados na FSG no ano de 2020.   

Evento Período de realização 

1º Meeting Científico do Curso de Fisioterapia da FSG 11/ julho 

VIII Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG e VI 
Salão de Extensão FSG 

28/setembro a 01/outubro 

2º Meeting Científico do Curso de Fisioterapia da FSG 14 e 15/ outubro 

IV Jornada Científica de Nutrição da FSG  3 a 5/ novembro 

II Simpósio de Enfermagem FSG 9 a 12/ novembro 

IV Semana Acadêmica do Centro Integrado de Saúde 11 a 13/ novembro 

3º Meeting Científico On-line do Curso de Fisioterapia 
da FSG 

11/ dezembro 

Aula Inaugural do Curso de Medicina Veterinária 15/maio 

Aula inaugural da Área de negócios Março 

VII Seminário de Iniciação Científica do Centro de 
Negócios 

24/junho 

Semana Acadêmica do Curso de Direito 26 a 28/outubro 

Semana Acadêmica do Centro de Tecnologia e 
Inovação 

28 a 30/outubro 

Fonte: Pró-reitoria Acadêmica. 
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Graduação EaD 

A FSG está consolidada entre as instituições de educação superior brasileira como 

uma instituição de grande porte e que têm compromisso com a qualidade da formação 

que oferece; por isso, orienta sua ação educativa na participação ativa e crítica do aluno 

em sua aquisição de conhecimentos práticos e teóricos. 

Nos últimos anos, a IES ampliou sua inserção regional, passando a atuar nacional 

e internacionalmente, o que permite aos estudantes uma maior possibilidade de 

realizações de atividades acadêmicas em relação à produção intelectual e artística e a 

participação em projetos de extensão que extrapolam os limites regionais da Instituição, 

levando o conhecimento e as vivências práticas a todo o país. Há, ainda, parcerias e 

convênios para intercâmbio de alunos de graduação, vinculados a projetos de pesquisa 

realizados em colaboração com docentes da Instituição e de pesquisadores de outros 

países. 

Essas atividades também são consideradas nas políticas institucionais e nas 

ações de estímulo e de difusão para a produção acadêmica discente. 

A Instituição preza pelo caráter da pesquisa e pela difusão do conhecimento de 

forma abrangente, sempre promovendo a participação dos estudantes em congressos 

nacionais e/ou internacionais, por meio de bolsas de pesquisa e com auxílio de incentivos 

logísticos e financeiro. Na Instituição, as ações de estímulo à produção acadêmica 

resultam em publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e 

culturais, em grande parte, a partir de planejamentos internos previstos nos projetos 

pedagógicos dos cursos e em ações desenvolvidas nos polos de educação a distância. 

Na EaD, entre algumas ações com intuito de ampliar a publicação acadêmica dos 

discentes, temos o Projeto de Práticas de Investigação, cujo objetivo é o de despertar a 

vocação científica dos estudantes de graduação, mediante a participação em atividades 

de pesquisa sob orientação de docentes qualificados, contribuindo, desta forma, para a 

formação acadêmica e profissional do aluno. 

O Projeto caracteriza-se por ser um instrumento de apoio teórico e metodológico à 

realização de ações que entrelaçam a teoria e a prática e se constituem em um canal 

importante na preparação de um aluno sensível à produção do conhecimento; como 

processo contínuo e que pode acontecer em todas as esferas da vida universitária. As 

atividades investigativas visam ao estudo contínuo e à produção sistemática de 

conhecimento científico, tecnológico e humanístico, envolvendo os discentes e os 

docentes do ensino a distância. 
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São objetivos específicos do Projeto de Práticas de Investigação: 

I. Despertar a vocação científica, incentivando talentos entre estudantes de 

graduação. 

II. Incentivar a produção de conhecimento, de inovação, de desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

III. Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a 

qualquer atividade profissional. 

IV. Proporcionar ao bolsista a aprendizagem de métodos e de técnicas de pesquisa, 

bem como estimular o pensamento científico e criativo, ampliando a formação do 

discente. 

V. Estimular o envolvimento dos estudantes de graduação nas atividades científica, 

tecnológica e artístico-cultural. 

O Programa se caracteriza pela concentração em três áreas temáticas, que são 

congruentes com os objetivos específicos propostos anteriormente. São elas: 

I. Formação de Professores e Produção de Conhecimento. 

II. Políticas Públicas. 

III. Empreendedorismo e Inovação. 

No eixo temático Formação de Professores e Produção de Conhecimento, 

pretende-se proporcionar oportunidades para a criação e a participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador, permitindo que 

estes estudantes busquem a superação de dificuldades no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Diversas temáticas podem ser discutidas nesta área de concentração, 

possibilitando a apresentação de diversas opções teóricas e metodológicas, além de 

instigar o debate de outros temas complexos e atuais, como: a interdisciplinaridade, a 

transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, as tecnologias aplicadas ao contexto escolar 

e a produção de conhecimento no universo escolar. 

O eixo de Políticas Públicas compreende o conjunto de ações e de decisões do 

Estado, voltadas para resolver, ou não, um problema apresentado pela sociedade. 

Colocado de outra maneira, as Políticas Públicas são o conjunto de ações, de metas e de 

planos que os Governos, nacionais, estaduais ou municipais, traçam com o objetivo de 

promover o bem-estar da sociedade. 
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Este eixo privilegia a análise do desenho, a execução das políticas públicas, em 

áreas como economia, meio ambiente e questões sociais, assim como a busca de novas 

formas de gestão dos problemas que são latentes na sociedade brasileira. 

O eixo de Empreendedorismo e Inovação pretende contribuir para a formação 

acadêmica dos estudantes, por meio da pesquisa científica, do fomento e da divulgação 

das novas tecnologias de inovação e empreendedorismo, objetivando sempre a 

articulação entre as ações universitárias e a sociedade como um todo, de modo a 

oportunizar o diálogo constante e produtivo. 

Este eixo privilegia o desenvolvimento e a transferência de novos saberes e de 

inovação, cujo objetivo é o de contribuir para o engajamento de recursos humanos, que 

se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora do País. 

 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

Indicador 4.1 Titulação do corpo docente 

A FSG manteve ao longo do triênio 2018-2019-2020 mais de 80% do seu corpo 

docente com titulação obtida em programa de pós-graduação stricto sensu. A Tabela 4 

mostra a distribuição da titulação do corpo docente no período de 2018 a 2020. 

 

Tabela 4: Titulação do corpo docente no período de 2018 a 2020.   

Titulação 
2018 2019 2020 

Nº % Nº % Nº % 

Doutores 88 26,3 92 28,6 88 32,4 

Mestres 194 57,9 184 57,1 150 55,1 

Especialistas 53 15,8 46 14,3 34 12,5 

Total 335 100,0 322 100,0 272 100,0 
Fonte: Setor de Recursos Humanos. 

 

Indicador 4.2 Política de capacitação docente e formação continuada 

 A capacitação dos Docentes da FSG ocorre através de diversos eventos e ações 

promovidas pela Instituição. São iniciativas de relevância: 

- Capacitação docente: através de encontros, privilegiando as relações teoria e prática da 

docência, enfocando a relação pedagógica interativa, mediadora e dialógica complexa, a 

metodologia da problematização, a interdisciplinaridade e a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, a investigação como princípio educativo, a avaliação 

emancipatória e a intervenção pedagógica necessária ao desenvolvimento das 
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competências e habilidades específicas ao profissional de cada área de atuação. 

Desenvolvimento de projetos, com acompanhamento e avaliação contínua da sua 

implementação;  

- Oficinas: capacitação dos docentes para planejamento, utilização de estratégias de 

ensino e avaliação do processo de ensino aprendizagem;  

- Fórum Docente: evento realizado a cada semestre. É um espaço de conferências e/ou 

palestras na área da educação, visando à atualização docente, bem como de discussão 

por curso com apresentação, análise dos projetos de ensino desenvolvidos e 

planejamento para os semestres seguintes. No triênio 2018-2020, semestralmente 

ocorreram eventos de planejamento, os quais objetivaram além de transmitir informações 

sobre as atividades e condução do semestre, também abordaram atualizações 

pedagógicas;  

 O Fórum Docente, que ocorreu no primeiro semestre de 2020, foi realizado no 

Teatro da FSG de forma presencial. No primeiro dia ocorreu a Oficina com professora 

convidada, Dra. Carla Spagnolo: Metodologias criativas: experiências transformadoras na 

sala de aula. Já no dia 20/02, foram apresentados os alinhamentos e orientações 

institucionais para o ano de 2020, com a Pró-Reitora Karen Menger da Silva Guerreiro: A 

prática de Estudos Dirigidos, modelo de avaliação Cruzeiro do Sul, introdução ao projeto 

piloto de metodologias criativas. 

 O Fórum Docente realizado no segundo semestre de 2020 ocorreu de forma 

remota, sendo que no primeiro dia foram apresentados os alinhamentos estratégicos e 

orientações institucionais. O evento contou com a participação especial do Professor Dr. 

Renato Padovese, Diretor Acadêmico do grupo Cruzeiro do Sul. No segundo dia foram 

apresentadas práticas inovadoras de ensino aprendizagem. 

- Integração de Novos Docentes: formação inicial aos docentes novos, quando esses 

tomam conhecimento da Proposta Educacional e sistemas acadêmicos utilizados. Além 

disso, a Gestão de Pessoas repassa todas as políticas de recursos humanos: acessos a 

portal, data de férias, pagamentos, enfim, tudo que envolve a questão. 

Importante ainda salientar, que ao longo de 2020, foram oferecidas diversas 

oficinas de capacitação aos professores, as quais integram o Projeto CONECTA-FSG. 
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Indicador 4.3 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-

administrativo 

O modelo de gestão adotado na Instituição propicia uma ação articulada entre os 

diversos setores. Isso permite que as decisões tomadas por todas as áreas sejam 

respeitadas e valorizadas pela contribuição fornecida à IES como um todo. A 

Mantenedora, comprometida com seu desenvolvimento organizacional, tem criado 

ferramentas adequadas ao acompanhamento técnico e profissional do corpo 

administrativo. Também vem revisando sua política de capacitação e desenvolvimento de 

pessoal, para que sejam definidas normas para sua qualificação. Além disso, investe em 

bolsas de estudos para funcionários no nível da graduação e da especialização. A seguir 

apresenta-se as informações sobre a titulação e jornada dos funcionários técnico-

administrativos no triênio 2018-2019-2020 (Tabelas 5 e 6). 

 

Tabela 5: Titulação de funcionários técnico-administrativos entre 2018 a 2020.   

Titulação 
2018 2019 2020 

Nº % Nº % Nº % 

1º Grau completo 08 4,6 13 8,2 5 4,3 

2º Grau completo 31 17,9 31 19,7 27 23,1 

Superior incompleto 70 40,5 57 36,3 46 39,3 

Superior completo 38 22,0 39 24,8 22 18,8 

Especialização 20 11,6 16 10,2 12 10,3 

Mestrado 5 2,9 0 0,0 3 2,5 

Doutorado 1 0,5 1 0,6 2 1,7 

Total 173 100,0 157 100,0 117 100,0 
Fonte: Setor de Recursos Humanos. 

 
Tabela 6: Jornada dos funcionários técnico-administrativos nos anos de 2019 e 
2020.   

Titulação 
2019 2020 

Nº % Nº % 

Jornada 44h 104 66,2 87 74,4 

Jornada de 20h a 43h 42 26,8 25 21,4 

Jornada menor 20h 11 7,0 5 4,2 

Total 157 100,00 117 100,00 
Fonte: Setor de Recursos Humanos. 
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Indicador 4.4 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de 

tutores presenciais e a distância 

Além da oferta de cursos de graduação, na modalidade a distância, a Pró-reitoria 

de Educação a Distância mantém os seguintes projetos, atividades e programas em 

relação à formação continuada de tutores: 

 Atividades do Programa Institucional de Formação, Capacitação e Atualização de 

Docentes, Tutores e Alunos para uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs), realizado semestralmente. 

 Atividades do Programa de Formação Continuada de Coordenadores de Polos de 

Educação a Distância. 

 Formação de tutores para cursos a distância, realizada por meio de cursos 

específicos, oferecidos a cada semestre, gratuitamente. 

As Políticas de qualificação são implementadas de acordo com o que estabelece o 

PDI e o Programa de Qualificação e Capacitação de Docentes e Tutores, aprovado pela 

Reitoria. 

A PREAD juntamente com o Núcleo de Inovação Acadêmica promovem, 

sistematicamente, um programa de qualificação dos tutores, por meio de oficinas, 

workshops, seminários e cursos online e presenciais que visam à formação continuada 

dos tutores. As evidências e as documentações destas atividades de qualificação podem 

ser consultadas na própria instituição. 

O programa de formação continuada de tutores engloba quatro dimensões: 

 capacitação no domínio específico do conteúdo; 

 capacitação em mídias de comunicação; 

 capacitação em fundamentos da EAD e no modelo de tutoria; e 

 formação para bem-estar e saúde. 

Essas quatro dimensões são apresentadas contemplando três eixos: os aspectos 

de aprendizagem, os de comunicação, linguagem e saúde e os tecnológicos. Esses eixos 

são considerados essenciais no modelo de educação a distância da Instituição. 

A Supervisão de Tutoria mantém reuniões semanais com os tutores virtuais para 

alinhamento das ações e diretrizes das melhores práticas de tutoria. Há, ainda, no AVA, 

uma comunidade de boas práticas de tutoria em que ficam registrados esses encontros e 

as experiências trocadas entre o grupo. 
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Constantemente, assim como os docentes, os tutores são incentivados a 

participarem de congressos nacionais e/ou internacionais, por meio de bolsas de pesquisa 

e com auxílio de incentivos logísticos e financeiro. Na Instituição, as ações de estímulo à 

produção acadêmica resultam em publicações científicas, didático-pedagógicas, 

tecnológicas, artísticas e culturais, em grande parte, a partir de planejamentos internos 

previstos nos projetos pedagógicos dos cursos e em ações desenvolvidas nos polos de 

educação a distância. Essa política institucional decorre do perfil da Instituição, que preza 

pelo caráter da pesquisa e pela difusão do conhecimento de forma abrangente, buscando 

sempre envolver a comunidade acadêmica na promoção contínua do conhecimento. 

 

Indicador 4.5 Processos de gestão institucional 

Conforme preceituado no seu Estatuto, o Centro Universitário da Serra Gaúcha 

tem a seguinte organização acadêmico-administrativa: 

I. O Conselho Superior - CONSUP; 

II. A Reitoria; 

III. A Pró-reitoria Acadêmica; 

IV. A Pró-reitoria de Educação a distância; 

V. As Coordenações dos Centros; 

VI. Como órgão da administração básica, o Curso, composto: pelo Colegiado de Curso, 

para as suas funções deliberativas e normativas; e pela Coordenação de Curso e pelo 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), para as tarefas executivas e de supervisão; 

VII. Como órgãos suplementares: O Centro Universitário da Serra Gaúcha terá órgãos 

suplementares, destinados a dar suporte acadêmico e administrativo, vinculado a seus 

respectivos órgãos da Administração Direta, sendo que a Mantida - FSG gozará de 

autonomia didático-pedagógica e administrativa em relação à Mantenedora. 

Em relação à representação docente e discente nos colegiados, o Centro 

Universitário da Serra Gaúcha, conforme seu Estatuto estabelece: 

I. No CONSUP, os coordenadores de Graduação e de Pós-graduação, Pesquisa e 

Extensão, do Núcleo de Educação a Distância representarão o Corpo Docente e um 

aluno, escolhido pelos seus pares, representará o Corpo Discente; 

II. No Colegiado dos Centros, além do seu respectivo Coordenador, participarão os 

Coordenadores dos respectivos cursos que o compõem; 
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III. No Colegiado de Curso, além do seu Coordenador, participarão os seus professores e 

dois representantes do Corpo Discente, um da graduação e outro da pós-graduação lato 

sensu. 

O Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG conta com 5 (cinco) Centros, a 

saber: Centro de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro de Gestão e Negócios, Centro 

Integrado de Comunicação, Centro de Inovação e Tecnologia e Centro Integrado de 

Saúde. À medida das necessidades do Centro Universitário e demandas regionais, outros 

Centros poderão ser criados. 

 

 



 

Figura 17: Organograma do Centro Universitário da Serra Gaúcha. 

Fonte: Reitoria. 
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Indicador 4.6 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

Os materiais didáticos para as disciplinas dos cursos de graduação EaD, no Modelo 

Institucional, são digitais e disponibilizados via AVA, acessível por meio de computadores e, 

responsivamente, por meio de dispositivos móveis (tablets e smartphones). Para o 

desenvolvimento dos materiais didáticos, a Instituição utiliza-se de um sistema próprio de 

gestão de processos (BPM) que integra desde a concepção da disciplina, sua ementa e 

plano de ensino até o material final, composto de suas diversas unidades e objetos de 

aprendizagem. O processo todo permite a integração do Coordenador, Professor 

Responsável, Equipe de Planejamento Pedagógico, Núcleo de Desenvolvimento e Produção 

de Materiais, Núcleo de Tecnologia, Revisores e Equipe de Publicação. Os materiais são 

produzidos e elaborados de acordo com um protótipo previamente definido por intermédio 

da interação entre coordenador de curso, docente responsável e equipe multidisciplinar. 

O sistema de produção e de distribuição dos materiais didáticos está formalizado e 

segue os pressupostos da Cruzeiro do Sul Virtual. O Coordenador do Curso, em conjunto 

com a Equipe Multidisciplinar e em parceria com a equipe pedagógica, de desenvolvimento 

e produção de material e produção audiovisual acadêmica, indica os professores que serão 

responsáveis pela elaboração do conteúdo. A equipe de Planejamento, em parceria com a 

equipe de Desenvolvimento e Produção de Materiais, é responsável por orientar o Professor 

Conteudista a desenvolver suas atividades de acordo com os referenciais pedagógicos 

norteadores dos protótipos desvelados em reuniões, oficinas e workshops. 

No modelo Institucional, há manuais de apoio para orientação dos professores 

conteudistas para auxiliar a elaboração de conteúdos de acordo com a disciplina e as suas 

especificidades. Nos referidos manuais, é possível identificar os processos do fluxo de 

produção e, ainda, os elementos que constituem o modelo institucional, notoriamente, em 

concordância com as políticas institucionais para a EaD e os documentos legais. 

Além dos materiais impressos e dos vídeos, há oficinas de orientação pedagógica, 

destinadas aos professores conteudistas, em que são abordados os seguintes temas: 

1. Especificidade do Desenvolvimento e Produção na EaD. 

2. Utilização de Recursos Midiáticos. 

3. Integração com as equipes. 

4. Proposição de atividades. 

5. Acesso ao sistema BPM. 

6. Acesso às Bibliotecas Virtuais. 

7. Prazos e calendários. 

8. Aspectos Pedagógicos e Desenho Educacional. 

9. Produção de Recursos Audiovisuais. 
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O conteúdo produzido é encaminhado à equipe responsável pela revisão textual e, 

quando necessário, para adequação de linguagem. Esse conteúdo é reenviado ao 

conteudista para avaliação e ciência de possíveis adequações realizadas ou a serem 

revistas. Além da figura do revisor linguístico, a equipe de desenvolvimento e de produção 

do material didático é constituída por diferentes profissionais, tais como: pedagogos, 

designers instrucionais, desenhistas, cinegrafistas, editores de vídeo etc. As especificidades 

de produção do conteúdo pedagógico em EaD, tais como as contempladas na confecção de 

produtos audiovisuais voltados à educação, exigem, desta Instituição, a adoção de 

infraestrutura e recursos humanos aptos a atender os conteudistas no planejamento, na 

gravação, na edição, na finalização e na armazenagem, em servidor competente, de 

elementos como a apresentação narrada e a videoaula de cada uma das unidades das 

disciplinas preparadas pela Cruzeiro do Sul Virtual. 

A multiplicidade de perfis presentes na concepção das equipes envolvidas no 

processo de produção do conteúdo exprime o viés da interdisciplinaridade, por meio do qual 

competências e habilidades distintas são oportunizadas a favor da aprendizagem. Destarte, 

são contemplados, ainda, treinamentos e cursos de formação continuada às equipes, para 

fomentar novas práticas pedagógicas e tecnológicas, além de ações inovadoras para o 

aprimoramento dos cursos ofertados. 

Após a entrega do conteúdo pelo professor e validação desse conteúdo pelo 

Coordenador/NDE, a equipe de produção dá suporte para a elaboração de todo o material 

pedagógico a ser postado, posteriormente, pela de equipe de tecnologia no AVA. 

Os conteúdos são catalogados e disponibilizados em um servidor destinado à 

composição dos elementos constituintes da oferta de cada disciplina no AVA. Tal etapa 

consiste na criação da disciplina e no enturmamento, na configuração do calendário da 

disciplina (datas, prazos, pontuação), na estruturação dos avisos da disciplina, dos 

conteúdos de orientação didática, das atividades (fóruns, exercícios de sistematização, 

avaliação, resolução de exercícios), na publicação do material teórico e de apoio, das 

videoaulas e das apresentações narradas. 

Cabe ressaltar que o acompanhamento da produção do conteúdo é feito pelas 

equipes juntamente com o coordenador do curso por meio de um sistema de autoria 

institucional - a saber, Cruzeiro do Sul Virtual / BPM - habilitado a gerir, revisar, deliberar e 

acompanhar as diversas etapas do processo de feitura do conteúdo didático-pedagógico. 

O Fluxo de produção via Sistema de Produção de Conteúdo - Cruzeiro do Sul Virtual 

/ BPM compreende as seguintes etapas: 

1. Entrega conteúdo pelo autor responsável por sua produção. 

2. Validação do conteúdo produzido pela Coordenação do Curso. 

3. Validação do material pelo Setor de Produção de Conteúdo. 
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4. Revisão linguística por profissional da área da linguagem. 

5. Processo de design educacional, produção gráfica e diagramação da disciplina por 

profissional específico da área. 

6. Publicação do material no AVA por profissionais do Setor de Tecnologia. 

A última etapa consiste na disponibilização da disciplina elaborada para análise e 

validação por parte da Coordenação do Curso, dos Professores Responsáveis pela 

disciplina e do tutor que mediará a disciplina no AVA. 

 

Figura 18: Fluxo do setor de produção. 
Fonte: Pró-reitoria de Educação a distância 

 

A distribuição do conteúdo é realizada de forma digital e gratuita ao aluno, com 

possibilidades de leitura em dispositivos multiplataforma. O material didático é fornecido ao 

aluno em três formatos digitais: (1) PDF (Portable Document Format), para download e 

impressão; (2) interativo, em formato de livro eletrônico (acessível à multiplataforma, com 

índice dinâmico, recurso de ampliação textual, sistema de busca e marcadores/anotações); 

e (3) personalizado, para os casos de alunos com deficiência, como, por exemplo, a baixa 

visão. 

Com o uso de sistema próprio, o BPM, o processo de controle de produção e de 

distribuição de material didático está formalizado e atende à demanda do curso. Como 

forma de garantir os materiais didáticos aos estudantes, a instituição possui um plano de 
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contingência para a continuidade de funcionamento e dispõe de um sistema informatizado 

de acompanhamento para gerenciamento dos processos, com uso de indicadores bem 

definidos em seus pilares de atuação. 

A figura a seguir representa o fluxo de produção adotado pela Cruzeiro do Sul 

Virtual, com base nas contribuições teóricas, no documento elaborado pelo MEC 

(Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância) e nas experiências 

adquiridas ao longo de mais de duas décadas, produzindo materiais para EaD. 

 

 

Figura 19: Fluxo de desenvolvimento e produção de materiais. 
Fonte: Pró-reitoria de Educação a distância 

 

Indicador 4.7 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento 

institucional / Indicador 4.8 Sustentabilidade financeira: participação da comunidade 

interna 

Superar e manter em alto nível este referencial, tem sido a meta do Centro 

Universitário da Serra Gaúcha. Para isso buscam-se práticas que possam garantir sua 

sustentabilidade. 

Dentre elas, podemos destacar a racionalização e acompanhamento dos gastos com 

custeios, praticados para evitar o desperdício de recursos. A 

utilização dessas estratégias tem fundamento em virtude das instituições 

particulares de ensino superior, em sua maioria, dependerem das mensalidades 
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pagas pelos estudantes como principal fonte financiadora, quando não a única. 

Dessa forma, o planejamento e o gerenciamento administrativo, contábil e 

financeiro também têm o escopo de maximizar os recursos orçamentários 

disponíveis para o atendimento de uma gama de necessidades tanto de custeio 

como de investimentos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Cabe à Instituição, na 

utilização de recursos dos diversos programas em desenvolvimento, organizar os processos 

internos de forma adequada, ágil e coerente. 

O PDI estabelece diretrizes orçamentárias, tal previsão leva em conta a 

manutenção de cursos existentes, os programas institucionais de pesquisa e de 

extensão, bem como a criação de novos cursos e programas. Vale ressaltar 

que a Instituição vem promovendo um processo contínuo de profissionalização de 

suas áreas técnico-administrativas a fim de melhorar e ampliar os controles e o 

desempenho para a obtenção de resultados positivos. 

A criação de uma Diretoria Financeira estatutária, assim como a 

descentralização das áreas de Contabilidade e Orçamentos, com a criação de uma área de 

Controladoria, com gestores especialistas em cada uma delas, melhorou os níveis de 

detalhes e o acompanhamento e controle da dotação orçamentária e o acompanhamento do 

custeio. 

As Coordenações de Cursos projetam, em função dos cursos vigentes e previstos, 

suas necessidades de materiais de consumo e materiais auxiliares que  serão incluídos no 

orçamento. Da mesma forma, as áreas de apoio passam a elaborar projeções que se 

adaptem a esse orçamento. 

As despesas de manutenção, atualização e implantação são projetadas para 

atender às instalações novas e existentes, em consonância com o 

orçamento de investimentos e metas definidas. Outro aspecto importante a ser considerado 

e previsto em orçamento é a necessidade de alocação de pessoal e a de realização de 

treinamentos. 

A Tabela 7 apresenta os valores anuais de custeio e de investimentos da FSG. 

 

Tabela 7: Apresenta o custeio e os investimentos da FSG para os anos de 2019 e de 
2020.   

2019 2020 

Custeio Investimentos Custeio Investimentos 

R$ 63.304.534,13 R$ 938.898,50 R$ 58.799.776,93 R$ 1.794.219,12 
Fonte: Financeiro  
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Eixo 5 – Infraestrutura 

Indicador 5.1 Instalações administrativas 

A estrutura administrativa da FSG está sempre em constante ampliação visando a 

disponibilização de melhorias e de maior conforto aos nossos colaboradores, alunos e 

comunidade.  O Quadro 18 apresenta a infraestrutura física do Centro Universitário da Serra 

Gaúcha unidade de Caxias do Sul. 

 

Quadro 18: Infraestrutura física – FSG. 

Prédio A 

Descrição  

 
Neste prédio estão localizados os 
Estúdios de Rádio e Televisão e a 
Agência Experimental de Comunicação, 
além de dezenas de salas de aula e 
laboratórios de informática; 

 

 

Prédio B 

 
É onde fica localizado o Complexo de 
Odontologia, composto por 103 
consultórios, clínicas e laboratórios. 
Também funciona o Escritório Modelo de 
Advocacia Cidadã–EMAC; 

 

Prédio C 

 
É o local onde funciona a Central de 
Relacionamento FSG e a Biblioteca, com 
mais de 100 mil exemplares. Também 
abriga o Laboratório de Prática Dietéticas, 
as Piscinas e dezenas de salas de aula; 

 

Campus 
Sede 

 
O Campus Sede é o espaço para 
expansão da FSG. Nele, funcionam os 
novos laboratórios dos Cursos de 
Engenharia, Design e Arquitetura e 
Urbanismo, Medicina Veterinária, 
Educação Física, Estética e Cosmética, 
dentre outros, além das salas aulas dos 
Cursos de Graduação Tecnológica. Além 
disso, o novo Campus Sede abriga os 
Setores Corporativos da FSG, Cantina, 
Central de Atendimento e mais de 150 
vagas de estacionamento. O Teatro FSG, 
o Complexo de Medicina Veterinária e o 
Complexo Esportivo foram inaugurados 
em 2018. 
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Centro 
Integrado 
de Saúde 

 
Concentra mais de 20 laboratórios 
voltados para os Cursos da Área da 
Saúde. Entre eles, estão o Laboratório de 
Anatomia, de Hematologia, de 
Microbiologia, além de Salas de Coleta e 
Sala de Espelhos; 

 

 

Prédio G 

 
Onde se concentram dezenas de salas 
de aula e laboratórios de informática. No 
prédio também funciona o Mini Auditório 
– Sala de Conferências, espaço com 100 
lugares. 

 

 
 

Indicador 5.2 Salas de Aula 

O Centro Universitário da Serra Gaúcha conta com seis prédios em que estão 

distribuídas as salas de aula, biblioteca, auditório, laboratórios, quadra de esportes, e 

demais espaços físicos para a realização de suas atividades pedagógicas.  

Atualmente, conta com 140 (cento e quarenta) salas de aula e 93 (setenta e nove) 

laboratórios distribuídos entre os prédios da FSG. As salas de aula são equipadas com 

computador, projetor multimídias (Datashow), internet, quadro, mesa e cadeira para o 

professor e cadeiras universitárias.  

A Instituição ainda disponibiliza à comunidade acadêmica equipamentos multimídia 

para utilização em laboratórios específicos.  

O acesso às salas de aula para as pessoas com necessidades especiais é feito por 

meio de rampas, passarelas e elevadores. As construções da FSG abrigam corredores que 

permitem a fácil circulação das pessoas com necessidades especiais. Conta também com 

instalações sanitárias adaptadas aos deficientes físicos e com dificuldade de locomoção, 

atendendo ao dispositivo legal, conforme Decreto n◦ 5.296/2004. 

 

Indicador 5.3 Auditório 

O Teatro da FSG tem capacidade para 601 lugares, destes 06 são poltronas 

especiais e 12 são lugares para cadeirantes. O palco tem uma área de 93 m2 e possui 

mobiliário de apoio, vestimenta cênica e iluminação cênica. Possui ainda equipamentos de 

apoio e microfones. A Figura 20 apresenta o registro fotográfico do local. 
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Figura 20: Registro fotográfico do Teatro da FSG. 
Fonte: Setor de relações Públicas. 

 

Indicador 5.4 Sala de professores 

A sala de professores do Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG é um espaço 

que se destina para estudo e planejamento do corpo docente totalizando um espaço de 

278,18m². Está equipada com computadores, impressora, scanner, rede wireless, armário 

para acondicionar materiais, organizados por curso, além de serviço de secretaria. Esta sala 

tem fácil acesso às coordenações de cursos, facilitando assim uma melhor interação dos 

que fazem o processo ensino e aprendizagem da IES, e promovendo a convivência e 

interação dos seus docentes. Além deste espaço, há também uma sala de orientação em 

que os docentes realizam seus atendimentos aos acadêmicos e, uma sala de reuniões que 

podem ser utilizadas pelos professores, mediante agendamento, para o desenvolvimento de 

suas atividades em grupo. 

 

Indicador 5.5 Espaços para atendimento aos discentes 

Há Espaços para atendimento dos estudantes: Núcleo de Apoio as Aprendizagens e 

(NAAP); Programa de Atenção a Diversidade e Inclusão (PADI); Sala de Orientação de 

TCC. A sala tem uma área de 74 m2. 

 

Indicador 5.6 Espaços de convivência e de alimentação 

Uma área externa para lazer com 1.000m2 e 3 áreas internas aos prédios de 

aproximadamente 2.000 m2 de espaço livre para os alunos.  

O acesso para as pessoas com necessidades especiais é feito por meio de rampas, 

passarelas e três elevadores instalados no prédio “A”, prédio “B” e prédio “C”. As 

construções do Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG abrigam corredores que 

permitem a fácil circulação das pessoas com necessidades especiais. Possui também 

instalações sanitárias adaptadas aos deficientes físicos e com dificuldade de locomoção. 
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O Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG conta também com uma sede 

campestre com área de aproximadamente 13 hectares, que está a disposição para 

atividades Institucionais. Por fim, na Instituição há quatro cantinas, sendo uma em cada 

prédio. 

 

Indicador 5.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: 

infraestrutura física 

Os Laboratórios contam com estrutura especializada visando a difusão do saber 

prático com equipamentos de última geração e uma infraestrutura de alta qualidade. A FSG 

conta com uma área de mais de 6.000 m2 de laboratórios didáticos (laboratórios para 

práticas, consultórios, academia e piscina). Alguns ambientes que merecem destaque são: 

Complexo de Medicina Veterinária: o espaço conta com laboratórios especializados, 

ambulatórios e também bloco cirúrgico para animais de pequeno e de grande porte. O 

complexo ocupa uma área de cerca de 2 mil m². Nele, estão os laboratórios de patologias, 

reprodução animal, parasitologia e microbiologia além dos laboratórios de anatomia animal. 

O Complexo Veterinário da FSG serve à comunidade, com projeção de atendimentos 

clínicos e cirúrgicos conforme a Resolução n° 1137/2016 do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária.  

Complexo Esportivo: composto pelo ginásio, sala de vivências corporais, sala de danças e 

a academia-escola, o novo complexo esportivo substituiu a estrutura existente junto ao 

Prédio F. Ocupa cerca de 1,5 mil m² de área na nova edificação. Concluído no segundo  

Centro Integrado de Saúde: concentra mais de 20 laboratórios voltados para os Cursos da 

Área da Saúde. Entre eles, estão o Laboratório de Anatomia, de Hematologia, de 

Microbiologia, Clínica de Estética, além de Salas de Coleta e Sala de Espelhos.  

O Centro Integrado de Saúde da FSG é um espaço de atendimento que oferece 

diversos serviços à comunidade a baixo custo. Seu objetivo é oferecer mais qualidade de 

vida, seja prevenindo, mantendo ou recuperando a saúde para quem procura esses 

serviços, por meio de atividades organizadas e realizadas pelos diferentes cursos da área 

da saúde da Instituição. 

 

Centro de Gastronomia: composto por cozinha e bistrô experimental, sala de pré-preparo, 

gabinete de coordenação, almoxarifado e vestiário, totalizando 350m². O espaço serve para 

a realização de práticas gastronômicas de alta qualidade aos estudantes, em especial aos 

do curso de Gastronomia.  
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Indicador 5.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 

A sala de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA) localiza-se na FSG, 

sendo equipada com computador, cadeiras ergométricas e mesas. O espaço de trabalho 

viabiliza de forma plena a atuação dos membros da CPA oferecendo um espaço com 

equipamentos adequados e com acesso à internet.  

A CPA conta com sistema informatizado que foi desenvolvido pelo departamento de 

sistemas do grupo Cruzeiro do Sul. O sistema permite a participação de alunos e 

professores de um determinado curso ou de todos os cursos no processo avaliativo, bem 

como dos funcionários técnico-administrativos de forma simultânea. 

As avaliações ficam disponíveis para a participação da comunidade acadêmica nas 

respectivas áreas – área do aluno, do professor e do colaborador. Ao acessá-las, alunos, 

professores e funcionários visualizam uma mensagem apresentada em um pop-up sobre a 

realização da avaliação; assim podem optar por participar naquele momento ou realizar a 

avaliação posteriormente, clicando na opção própria. 

O sistema também permite que o participante inicie a avaliação e possa continuar 

respondendo às demais questões posteriormente, pois cada resposta é salva 

automaticamente, apresentando também o progresso das questões que já foram 

respondidas. Existe a possibilidade de o aluno, após responder 100% das questões, finalizar 

a pesquisa e obter certificado de participação no processo autoavaliativo, podendo ser 

registrada como Atividade Complementar (AC). O certificado fica disponível na própria área 

do aluno, automaticamente. 

A CPA acompanha diariamente os índices de participação de alunos, professores e 

funcionários técnico-administrativos, buscando atender ao critério de validação da amostra, 

estabelecido em 50% de participação ou erro amostral de até 3 pontos. Os índices são 

encaminhados semanalmente aos gestores, para o acompanhamento da avaliação e apoio 

ao constante processo de comunicação à comunidade acadêmica. 

Mais informações estão disponíveis in loco e poderão ser identificadas no momento 

da visita às instalações da CPA. 

Indicador 5.9 Bibliotecas: infraestrutura / Indicador 5.10 Bibliotecas: plano de 

atualização do acervo 

A Biblioteca da FSG tem como missão proporcionar a infraestrutura informacional 

necessária ao desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, por meio do 

acesso e da disseminação da informação. Tem como objetivo servir a comunidade 

universitária e o público em geral, prestando orientação e incentivo às pesquisas científicas.  

A Biblioteca possui uma área total de 1.040 m², com aproximadamente 19.000 títulos 

em 85.000 exemplares. Ela comporta, em sua estrutura, 75 mesas, com aproximadamente 
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300 cadeiras, 22 salas de estudo em grupo e 55 cabines para estudos individuais. Ainda, 

oferece 41 mesas com computadores para pesquisa na internet e 6 computadores para 

acesso exclusivo ao sistema Pergamum. No Quadro 19 é possível observar o 

dimensionamento quanto ao espaço físico da biblioteca. 

 

Quadro 19: Composição do espaço físico da Biblioteca.   
Espaço Especificidade 

Entrada 250 guarda-volumes 

Atendimento 1 balcão 

Leitura individual 20 mesas com 120 cadeiras; 55 mesas (baias) 

Salas de estudo em grupo (22 salas) 18 mesas (4, 5, 6 e 10 lugares) 

Acervo 446 estandes 

Computadores 41 para consulta 

6 para atendimento 

4 para serviços internos 

Processamento técnico 1 estação de trabalho 

Áreas de circulação Depósito, circulação, etc.. 

Fonte: Biblioteca. 

 

No que se refere ao pessoal técnico e administrativo, a biblioteca conta com seis 

atendentes, 02 assistentes e 01 bibliotecária. Seu horário de funcionamento é das 7h30 às 

22h30, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 13h, aos sábados.  

O acervo é atualizado semestralmente, investindo em novos títulos de livros e 

periódicos, que são indicados pelos professores e coordenadores dos cursos. Após a 

indicação, a bibliotecária realiza a cotação e encaminha à direção, para liberação da 

compra.  

A base de dados é o Sistema Pergamum, que permite realizar todo processo de 

circulação de materiais e biblioteca on-line, com pesquisa bibliográfica e acesso ao usuário, 

disponível 24 horas, por meio do site http://pergamum.fsg.br/pergamum/biblioteca. A 

consulta é disponibilizada para todos os usuários, inclusive para a comunidade. 

 

Indicador 5.11 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 

A Instituição disponibiliza à comunidade acadêmica acesso aos equipamentos de 

informática por meio dos laboratórios que são utilizados nos turnos manhã, tarde e noite, de 

segunda a sábado. São 17 (dezessete) laboratórios de informática com 360 (trezentos e 

sessenta) estações de trabalho. Estes são utilizados para aulas e também para o uso 

individual dos acadêmicos. Os acadêmicos também podem programar e utilizar os softwares 
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e aplicativos disponíveis, utilizar a internet para elaborar pesquisas com fins educacionais e 

usar serviço de correio eletrônico.  

Para os acadêmicos que possuem notebook, a instituição oferece rede wireless para 

acesso à internet em todos os prédios, facilitando o acesso às informações e materiais de 

aula disponibilizados no Portal FSG. 

 

Indicador 5.12 Instalações sanitárias 

Todas as edificações possuem banheiros adequados com acessibilidade, e 

verificação de manutenção periódica. A estrutura detalhada encontra-se em documentos à 

disposição das comissões de verificação. 

 

Indicador 5.13 Estrutura dos polos EaD 

As metas propostas no PDI preveem o planejamento de expansão de polos de 

educação a distância de maneira a viabilizar a realização das atividades presenciais dos 

cursos e programas previstas nos projetos pedagógicos. 

Para se firmar uma parceria com os polos de educação a distância, é obrigatória a 

existência de infraestrutura física mínima, recomendada na legislação em vigor, além de 

garantia de imóvel com disponibilidade legal e que atenda às necessidades dos cursos 

ofertados, de modo que as funções operacionais administrativas do polo de educação a 

distância estejam em consonância com os documentos institucionais e a legislação vigente. 

Internamente, há um conjunto de diretrizes institucionais que são estabelecidas pelo Setor 

de Expansão de Polos EaD cuja finalidade é apresentar um modelo padrão para futuros 

parceiros. 

Os polos de educação a distância passam frequentemente por supervisão da 

Instituição de maneira a garantir uma infraestrutura mínima, com boa iluminação, acústica, 

ventilação, segurança e acessibilidade; além de atender ao descrito a seguir: 

 disponibilizar recepção para atendimento aos alunos, telefone, scanner, sistema de 

protocolo de entrega e recebimento de documentos, requerimentos e trabalhos dos 

alunos; 

 dispor de salas de aula com capacidade e lugares que atendam ao número de alunos 

matriculados; 

 dispor de sala de coordenação, secretaria e tutoria e estrutura multimídia com acesso à 

internet banda larga; além de outros recursos tecnológicos que atendam às 

necessidades dos projetos pedagógicos dos cursos e programas ofertados; 

 disponibilizar laboratório de Informática com acesso a acervo físico e/ou digital de 

bibliografias básica e complementar dos cursos ofertados, cuja definição de formato 
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(físico ou digital) competirá exclusivamente à IES e/ou de acordo com a legislação 

vigente; com computadores em funcionamento e com acesso à internet banda larga. O 

espaço deverá ter também boa iluminação, acústica, ventilação, segurança e limpeza. 

 disponibilizar espaço para laboratórios específicos, em conformidade com o projeto de 

cada curso ofertado, quando for necessário, ou termo de parceria com ambientes 

profissionais para realização de atividades laboratoriais, estágio e outras previstas no 

PPCs. 

Os polos de educação a distância também mantêm em seu quadro de funcionários 

um corpo social que permite acompanhar as atividades acadêmicas previstas nos projetos 

pedagógicos. O que consiste em ter funcionários responsáveis pelo desenvolvimento de 

atividades acadêmicas presenciais, denominado tutor presencial. No caso das atividades 

administrativas, o polo possui funcionários administrativos que realizam atendimento aos 

alunos no que se refere ao recebimento, à entrega, à guarda e à remessa de documentos, 

quando solicitado. Tanto o tutor presencial quanto o funcionário administrativo são 

responsáveis pela aplicação de provas, pelo suporte aos professores/tutores durante suas 

atividades presenciais ou virtuais. 

As coordenações dos cursos e programas na modalidade a distância interagem 

frequentemente com os polos na organização e na realização das Atividades Presenciais 

Programadas (APPs) previstas nos PPCs com a regularidade semestral. 

As Atividades Presenciais Programadas (APPs) visam a proporcionar ao estudante a 

prática da atuação profissional, além da reflexão e da produção de conhecimentos, na 

perspectiva da interdisciplinaridade. 

Além da integração entre as disciplinas do curso, algumas atividades podem ser 

realizadas juntamente com discentes de outros cursos, o que possibilita ao estudante 

discussões mais amplas, que favorecem a compreensão por meio da interação entre várias 

áreas afins. 

As propostas são elaboradas pelas coordenações de curso, a partir de discussões 

com o NDE e o corpo docente, que prepara o material, o roteiro e as perguntas norteadoras 

para a atividade a ser realizada pelos estudantes. Nessa dinâmica de trabalho é incluída a 

apresentação da atividade pelo coordenador, os recursos (conteúdos e ferramentas) a 

serem utilizados pelos estudantes, a apresentação dos temas da disciplina pelo professor 

responsável, entre outros. 

As APPs representam um momento presencial de interação entre os estudantes, a 

coordenação e o corpo docente do curso, estabelecendo uma relação entre a teoria e a 

prática, visando à formação global do estudante, por meio de diferentes linguagens e de 

ferramentas tecnológicas, preparando os estudantes para os desafios que encontrarão em 

seus estudos na graduação, na modalidade a distância, e em sua atuação profissional. 
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Há, ainda, a visita dos coordenadores de cursos aos polos de educação a distância 

ou a realização de webconferências para o desenvolvimento de atividades acadêmicas 

previstas em seus planejamentos e explícitas nos projetos pedagógicos. É por meio das 

webconferências que tanto o professor da disciplina quanto os tutores online e presenciais 

têm condições de interagir diretamente com os estudantes, em momentos síncronos do 

processo de ensino e aprendizagem. 

É responsabilidade dos polos de educação a distância realizar a aula inaugural para 

os alunos ingressantes. Trata-se de uma atividade em que é apresentada ao aluno toda a 

infraestrutura disponível na Instituição e o que está previsto no curso, bem como o AVA. 

Nessa ação, além da integração com a instituição, é estabelecido maior envolvimento do 

discente com o seu polo de educação a distância. Essa ação é complementar ao que o 

aluno tem acesso na Disciplina de Ambientação, quando este ingressa no curso. 

Os polos de educação a distância mantêm toda a estrutura física em condições de 

acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências, nos termos do Decreto nº 

5.296/2004, normas técnicas da ABNT e suas atualizações, bem como outros dispositivos 

legais vigentes, em todos os ambientes de circulação dos alunos, como piso tátil, barras nos 

sanitários, pia rebaixada e outros dispositivos que atendam à legislação vigente. 

Os polos de educação a distância com orientação da Universidade garantem a 

atualização tecnológica dos equipamentos de informática, de softwares, de programas e de 

tecnologias por meio de ampliação dos equipamentos, da adição de componentes ou de 

recursos tecnológicos que atendam o previsto nos projetos pedagógicos, ou ainda, a 

substituição parcial ou total, bem como a manutenção dos recursos, com a finalidade de 

prover o suporte aos alunos com excelência acadêmica. 

Os polos de educação a distância informam, regularmente, ao aluno sobre a 

existência de um núcleo de apoio permanente, realizado por meio de acesso via área do 

aluno a partir dos processos disponíveis na Central de Atendimento ao Aluno (CAA) online. 

Os polos de educação a distância são os responsáveis por recepcionar os 

estudantes para efetuar a matrícula, além de acompanhar, junto à Instituição, as 

concessões de benefícios de programas governamentais, incluindo, mas não se limitando 

ao FIES e ao PROUNI. 

Vale ressaltar que os polos de educação a distância participam de treinamentos, de 

capacitações, de reuniões e de encontros presenciais ou via web organizados pela PREAD 

e/ou pelo Setor de Relacionamento com Polos juntamente com a área comercial, de 

expansão dos polos e passam por processos de avaliação realizados pela CPA. 
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Indicador 5.14 Infraestrutura tecnológica 

A FSG - Centro Universitário possui seus sistemas acadêmicos e administrativos 

hospedados em nuvem privada de alta disponibilidade, vinculados ao Grupo Cruzeiro do Sul 

Educacional. Além disso, possui servidores locais alocados em datacenter próprio, com 

garantia de disponibilidade e acesso restrito somente a colaboradores autorizados da equipe 

de Infraestrutura de T.I.. 

 

Indicador 5.15 Infraestrutura de execução e suporte 

A FSG - Centro Universitário conta com equipe de suporte técnico que atua de 

segunda a sexta das 8h às 22h e aos sábados das 8h às 14h, prontos para prestar suporte 

e atuar em ocorrências que variam de auxílio ao usuário à atuação em servidores e links. 

Contamos também com suporte de terceirizada para apoio em ocorrências de alto 

nível de complexidade, evitando assim indisponibilidades. 

 

Indicador 5.16 Plano de expansão e atualização de equipamentos 

O Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG busca continuamente a sinergia entre 

fatores como qualificação constante de professores e colaboradores, investimentos em 

infraestrutura moderna e programas de aceleração profissional aos estudantes.  

Para garantir o melhor à comunidade acadêmica, dispõe de amplo parque 

tecnológico, composto em sua maior parte por computadores, projetores, caixa de som e 

ativos de rede. As estações de trabalho estão distribuídas entre salas de aulas, laboratórios 

de informática e setores acadêmicos e administrativos. Além disso, conta com uma extensa 

cobertura de rede Wi-Fi para proporcionar ao aluno mobilidade em suas interações com 

portais e materiais on-line. 

As necessidades de atualização tecnológica do hardware e software são previstas 

anualmente, de acordo com o orçamento para investimentos previsto para a Instituição. 

Além disso, durante os meses de fevereiro e julho, acompanhando o início dos períodos 

letivos semestrais, são revistas as necessidades de atualização prioritárias.  

Os critérios de prioridade de atualização dos equipamentos respeitam duas 

premissas: critérios estratégicos, que são levados em conta a relevância frente aos objetivos 

estratégicos da Instituição, e critérios técnicos, onde são considerados o tempo de uso dos 

recursos e sua capacidade de pleno funcionamento. 

Toda e qualquer expansão da infraestrutura de tecnologia deverá ser aprovada 

primeiramente pelo setor de Tecnologia da Informação e posteriormente pelo reitor da 

Instituição. 
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Indicador 5.17 Recursos de tecnologias de informação e comunicação 

A FSG - Centro Universitário, observando suas diretrizes estabelecidas no PDI e 

demais documentos legais, nos referenciais de qualidade estabelecidos pelo MEC e nos 

respectivos instrumentos de avaliação vem organizando seus recursos tecnológicos e de 

informação, com a finalidade de proporcionar o desenvolvimento de suas atividades com 

qualidade. 

A FSG disponibiliza para seus alunos uma infraestrutura de 17 laboratórios de 

informática, além de todas suas salas de aulas estarem equipadas com computador, 

projetor e caixas de som. 

Ressalta-se que a IES possui convênio com a Microsoft, no qual fornece a todos os 

colaboradores as ferramentas do Office 365, um pacote com diversas ferramentas de 

produtividade, entre elas uma poderosa ferramenta no qual incorpora vídeo conferência, 

compartilhamento de arquivos e mensageiro, facilmente utilizado para comunicação entre as 

IES de todo o Grupo. 

Os prédios contam ainda com total cobertura de rede wireless, através de 116 (cento 

e dezesseis) antenas, oferecendo acesso à Internet para professores e estudantes. 

 

Indicador 5.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

A FSG investe, constantemente, no uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC) como suporte às atividades de ensino-aprendizagem seja nos 

componentes presenciais, seja nos componentes EaD da estrutura curricular. Além do 

investimento em recursos tecnológicos, a Cruzeiro do Sul Virtual promove workshops, 

seminários e outras atividades, presenciais e a distância, com o objetivo de formar 

coordenadores, professores, tutores e corpo técnico administrativo para o uso das TDIC nos 

processos acadêmicos em geral. A política da Instituição destaca-se por dois aspectos 

fundamentais: 

 Investimento em recursos tecnológicos, tais como laboratórios didáticos, bibliotecas 

digitais, AVA, recursos multimídiaticos, ferramentas inovadoras e atuais do mercado 

educacional, infraestrutura de rede e Internet, entre outros. 

 Formação Continuada, realizada continuamente nas semanas de planejamento e em 

momentos específicos de acordo com o calendário, nas modalidades presencial e on-

line. 

Na organização didático-pedagógica do Curso, os recursos tecnológicos podem ser 

utilizados de diferentes formas, considerando-se o estabelecido no plano de ensino da 

disciplina com destaque para o AVA institucional. 
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O Grupo Cruzeiro do Sul Educacional utiliza o Ambiente Virtual Blackboard desde 

2004, sendo uma das primeiras instituições no Brasil a adotar esse ambiente. A instituição 

contratou os seguintes produtos da Blackboard: - BlackboardLearn (AVA, de forma global); 

Blackboard Offline; Collaborate (sistema para Webconferências integrado ao AVA); 

Community System (mecanismo de criação de marcas e comunidades dentro do AVA); o 

Analytics e o ManagedHosting (utilização de Datacenter da Blackboard). O BlackboardLearn 

pode ser acessado por dispositivos móveis, o que possibilita aos estudantes conectarem-se 

ao curso por meio de tablets e de celulares. Para a construção colaborativa do 

conhecimento, o AVA dispõe de ferramentas próprias para a interação assíncrona e 

síncrona entre estudantes, corpo docente, coordenação e tutores. As ferramentas 

assíncronas para interação disponíveis no AVA são os avisos, os fóruns eletrônicos, o 

portfólio, os blogs e as mensagens, ficando todos eles registrados no AVA. 

O Blackboard off-line permite aos estudantes baixarem os conteúdos das aulas 

quando conectados à Internet e, posteriormente, quando não estiverem com acesso à rede, 

acessarem os conteúdos, minimizando, dessa maneira, o uso da Internet por meio do 

computador ou por meio de dispositivos móveis. 

O Collaborate é uma plataforma de interação síncrona que possui recursos de áudio 

e vídeo, lousa digital, enquetes, troca de arquivos, entre outros, e comporta até 500 

participantes simultâneos. Por meio desse recurso, é possível realizar reuniões de 

acompanhamento de estágios, trabalhos de conclusão de curso, atividades de dúvidas em 

disciplinas, aulas interativas com uso de vídeos, aulas demonstrativas sobre funcionamento 

de softwares e mesmo a criação de subsalas para discussões em grupos, entre outras 

atividades. 

O Community System permite que as Instituições do grupo utilizem e administrem os 

recursos do BlackboardLearn com autonomia, utilizando uma identidade visual e 

estabelecendo relacionamento e comunicação específica para a IES. 

O Analytics possibilita que Tutores, Professores, Coordenadores, Pró-Reitores ou 

Reitores tenham acesso aos dados dos alunos, tutores ou professores no AVA, tais como: 

comportamento de acesso, resultados de avaliação, posição crítica com relação a acessos, 

avaliação e interações entre alunos, tutores, professores ou coordenadores. 

O Blackboard SaaS é um serviço que permite escalabilidade e segurança nas 

operações com o AVA. Os dados dos alunos, dos tutores, dos professores e dos 

coordenadores estão preservados e acessíveis na plataforma de computação em nuvem da 

Amazon. Dessa maneira, caso ocorra um desastre em qualquer uma das instâncias do 

Blackboard, consegue-se a completa disponibilidade e recuperação dos dados. Além disso, 

o serviço do AVA é gerenciado diretamente pela equipe da empresa fornecedora do AVA, 

garantindo qualidade de serviço, atualizações e agilidade. Dada a característica da 
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computação em nuvem, o Blackboard garante, contratualmente, por meio da cláusula de 

nível de aceitação de serviço (SLA), a disponibilidade do serviço de 99,99% do tempo bem 

como as premissas de disponibilidade e elasticidade da computação em nuvem, ou seja, 

independentemente do número de usuários que acessem simultaneamente a plataforma, o 

serviço deve estar disponível. 

O Coordenador de Curso utiliza o AVA para integrar e interagir com alunos e 

professores. Por meio da disciplina de Coordenação, o coordenador, pode postar Avisos 

diversos, tais como: orientações acadêmicas, orientação sobre atividades complementares, 

oportunidades de emprego. Além dessa função comunicacional, o AVA pode ser utilizado 

como repositório de arquivos e vídeos utilizados pelo Coordenador de Curso para fins 

acadêmicos e motivacionais. 

A percepção de usabilidade do AVA é periodicamente questionada no momento da 

Avaliação Institucional, e os resultados são utilizados para aprimoramento da interface, do 

design instrucional dos materiais e da organização das disciplinas. 

Essa ampla possibilidade de acesso está em consonância com a proposta didático-

pedagógica da FSG, no sentido de facilitar processos de estudo, atualização das 

informações do AVA e participação no curso, na medida em que o estudante pode 

estabelecer diferentes rotinas de estudo, contando com essa diversidade de recursos e 

acessibilidade ao AVA. 

Além da plataforma Blackboard, a instituição conta com um serviço de Media Center 

(Kaltura) na nuvem. Esse serviço permite realizar webcastings para grande número de 

alunos simultaneamente além de armazenar e de distribuir os vídeos produzidos pela equipe 

de produção audiovisual acadêmica da Cruzeiro do Sul Virtual em diferentes formatos e 

para diferentes perfis de acesso. Assim, estudantes que tenham dificuldades de acesso à 

Internet de alta velocidade terão acesso aos vídeos de forma customizada de acordo com 

sua banda. A própria plataforma reconhece o tipo de acesso do estudante e entrega o 

melhor formato de vídeo para que ele tenha uma melhor experiência. Esse apoio 

tecnológico é fundamental para a proposta metodológica do curso ao possibilitar não só a 

gravação de videoaulas nas disciplinas do curso, realizada pelo Professor Conteudista para 

o aprofundamento dos conteúdos propostos e/ou discussão de situações problemas, mas 

também a resolução de problemas, quando a disciplina exigir tal estratégia de 

aprendizagem, bem como feedbacks por vídeo ou áudio por parte dos tutores ou dos 

professores. 

Cabe evidenciar que a IES, por meio da Cruzeiro do Sul Virtual, possui experiência 

na oferta de cursos na modalidade a distância e busca sempre utilizar TIC no processo de 

ensino-aprendizagem que garantam a execução do projeto pedagógico do curso, conforme 

descrito nos documentos institucionais e do próprio curso. 
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A acessibilidade digital e comunicacional é completa e promove a interatividade entre 

docentes, discentes e tutores, assegurando o acesso a materiais ou a recursos didáticos a 

qualquer hora e lugar por meio do AVA e do seu acesso por dispositivos móveis e no 

modelo off-line. 

Com todos esses recursos tecnológicos disponibilizados ao estudante, é possível 

promover um aprendizado efetivo e a vivência de experiências diferenciadas de 

aprendizagem baseadas no uso das TIC. 

O espaço WebClass possui estações de estudo conectadas à Internet, equipamentos 

modernos com monitores em LED, em sua maioria, o que proporciona conforto para os 

olhos e também economia de energia. Os alunos do curso podem, ainda, utilizar todos os 

Laboratórios Didáticos de Informática que dispõem de computadores ligados à internet. 

A Instituição tem à disposição o AVA Blackboard, que dispõe de inúmeras 

ferramentas para a cooperação, a interação e o acesso aos objetos de aprendizagem. Este 

ambiente permite a inserção de diversos tipos de mídias, como por exemplo, arquivos PDF, 

apresentações, vídeos, áudio, e-books, dentre outros. As ferramentas de cooperação e de 

colaboração aplicadas no processo de ensino e aprendizagem são: 

 Fórum de discussão: permite a colaboração entre professores, tutores e estudantes, 

inclusive como modo de avaliação. 

 Wiki: permite a edição de textos de maneira colaborativa e avaliativa, integrada também 

à ferramenta de grupos e pode ser usada, inclusive como modo de avaliação. 

 Blog: permite aos estudantes, tutores, professores e grupos a publicação de textos com 

diversos tipos de mídias, podendo ser utilizado como modo de avaliação. 

 Portfólio: permite aos estudantes criar um portfólio de seus trabalhos, textos e mídias, 

bem como o acesso externo ao ambiente e também pode ser utilizado como modo de 

avaliação. 

 Diário: permite aos alunos publicar textos e diversos tipos de mídias, dado um 

cronograma ou datas pré-definidas pelo professor ou pelo tutor e pode ser utilizado 

como modo de avaliação. 

 Grupos: permite a divisão dos alunos em grupos, seja pelo número de alunos ou a 

alocação manual dos alunos nos grupos; o interessante dessa ferramenta é o fato de 

possibilitar a criação de tipos de avaliação por grupos. 

 E-mail: permite o envio de e-mails do ambiente para os estudantes. 

 Mensagens: é uma ferramenta que funciona como uma caixa de mensagens interna ao 

ambiente; é utilizada como principal ferramenta de comunicação entre tutores, 

professores e alunos. 
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 Avisos: permite o envio de avisos aos alunos, com os diversos tipos de mídia, links para 

os conteúdos da disciplina; vale destacar que essa ferramenta permite o envio do aviso 

para os e-mails dos alunos. 

 Collaborate: é uma ferramenta de webconferência integrada a cada sala de aula virtual 

e permite o acesso simultâneo de até 500 usuários além da criação de subsalas para 

encontros virtuais em grupos. 

 Blackboard Student: é um aplicativo móvel do ambiente virtual disponibilizado 

gratuitamente aos estudantes. Os alunos conseguem ter acesso aos conteúdos das 

disciplinas, interagir por meio dos fóruns, acessar os avisos e as mensagens, participar 

de webconferências e acessar atividades de autocorreção ou de entrega de conteúdos. 

Vale destacar que, sempre que um novo conteúdo, aviso ou mensagem é disponibilizado 

no ambiente, o estudante recebe a notificação no dispositivo móvel. O aplicativo está 

disponível para as plataformas Android e Apple IOS. 

 Blackboard Intructor: é um aplicativo móvel do ambiente virtual disponibilizado 

gratuitamente ao Professor e ao tutor e que possibilita a estes a correção de atividades, 

o envio de materiais, avisos, mensagens e a interação nos fóruns da disciplina. O 

aplicativo está disponível para as plataformas Android e Apple IOS. 

 Plataforma Kaltura: é uma suíte completa para hospedagem e disponibilização de 

vídeos e está integrada ao ambiente virtual; permite ao tutor e ao professor enviar vídeos 

gravados, capturar tela ou enviar vídeos diretamente da webcam; permite criar 

atividades que podem ser apresentadas em vídeos e/ ou áudios pelos estudantes. Ao 

submeter qualquer vídeo à plataforma, o sistema cria diversas versões com qualidades e 

tamanhos diferentes. Quando o estudante acessa o vídeo, o sistema reconhece a 

plataforma e a velocidade da internet do usuário e entrega a versão do vídeo mais 

adequada ao seu acesso, de modo a entregar a melhor experiência para o usuário. A 

plataforma ainda dispõe de ferramenta para stream de vídeos ao vivo com usuários 

ilimitados. 

São disponibilizados, ainda, os e-books que permitem zoom de até 75 vezes, 

atendendo aos estudantes com baixa visão. Os materiais teóricos possuem a descrição das 

imagens, que possibilitam a audiodescrição quando são utilizados softwares ledores de tela, 

e são disponibilizados aos estudantes e aos polos. A plataforma da Kaltura permite a 

criação automática das legendas dos vídeos, as quais são passadas por tradução e revisão 

de LIBRAS; após esse processo, um avatar em LIBRAS é criado por uma ferramenta 

específica integrada na plataforma Kaltura. 

O processo de avaliação do AVA ocorre tanto no momento da Avaliação Institucional, 

quando os estudantes têm a oportunidade de analisar as funcionalidades, os recursos 

tecnológicos e a interface da plataforma, como nas reuniões de Colegiado de Curso. Essas 
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avaliações são encaminhadas para as instâncias superiores competentes com o intuído de 

fornecer subsídios para a melhoria da ferramenta. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

 

 O Relatório Integral de Autoavaliação Institucional, que encerra mais um ciclo 

avaliativo, apresentou as informações das ações institucionais realizadas e os processos 

avaliativos promovidos pela CPA no triênio 2018-2019-2020. O compilado fornece subsídios 

para que os gestores analisem as atividades realizadas e planejem as ações futuras de 

forma a alcançar a melhoria contínua. 

 As informações do relatório integral permitem demonstrar a evolução institucional no 

período avaliado atendendo ao preconizado na legislação vigente. Sendo assim, a 

postagem relatório integral cumpre o previsto na Nota Técnica INEP / DAES / CONAES nº 

65 de 2014. 

Preocupou-se em cada parte do relatório, apresentar os dados quali-quantitativos 

que demonstrassem a evolução do último triênio e o atendimento à legislação vigente. Os 

dados, que compõem este relatório, demonstraram a complexidade de um processo 

avaliativo que é realizado de forma compartilhada, tornando cada colaborador um “sujeito 

institucional”. 

O relatório foi encaminhado aos gestores institucionais, para que no âmbito de suas 

áreas/setores, pudessem discutir os resultados das avaliações e para a indicação do plano 

de ação que consta no item 5 do presente relatório. 

Pode-se observar que a Instituição vem se qualificando contínua e permanentemente 

na busca pela excelência na qualidade do ensino de graduação e pós-graduação. Os dados 

demonstram com clareza que a Instituição tem evoluído, em especial na qualidade dos 

serviços que desenvolve. 

A FSG vem apresentando uma melhora crescente de seus insumos avaliativos. Pela 

análise dos Quadros 4 e 5, referentes aos insumos avaliativos 2018/2019 e 2019/2020, 

percebe-se sua evolução constante. Comparando-se os insumos dos dois períodos, 

evidencia-se a melhoria, uma vez que a faixa de CPC de todos os cursos avaliados em 

2019/2020 manteve-se entre os conceitos 3 e 4 (38,5% dos cursos avaliados com conceito 3 

e 61,5% com conceito 4). 

Antes de apontar os principais avanços alcançados pela FSG no último triênio é 

importante comentar sobre os impactos decorrentes da pandemia. No dia 11 de março de 

2020, a Organização das Nações Unidas caracterizou a Covid-19, causada pelo novo 

coronavírus, como uma pandemia. Como uma das principais medidas para a contenção da 

disseminação do vírus, foi proposto o isolamento social. Sendo assim, ocorreu uma 
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mudança repentina no ensino, especialmente o na modalidade presencial, que precisou 

passar a utilizar meios digitais. 

Portanto, merece ser evidenciado o grande número de adequações para a 

continuidade das aulas. Houve a necessidade de realização de capacitações docentes 

(descritas no presente relatório) para que nas novas condições de ensino, os alunos 

atingissem bons resultados de aprendizagem. Além disso, para a retomada de atividades 

presenciais, principalmente aulas práticas, estágios supervisionados e desenvolvimento de 

trabalhos de conclusão de curso, realizaram-se adequações da infraestrutura para atender 

aos protocolos sanitários de segurança. 

Logo, foi demandado múltiplos esforços dos gestores para estabelecer rotinas a fim 

de atender normativas de educação e de saúde. Ademais, diversos serviços prestados pela 

FSG precisaram ser interrompidos/paralisados em virtude das adequações e restrições 

impostas pelo contexto. 

A análise dos avanços do triênio 2018-2019-2020 considerou essa realidade atípica. 

Merece destaque: 

 Ampliação do número de processos avaliativos da Instituição; 

 Aumento do número de cursos com conceito final 4; 

 Adaptação das condições de atendimentos à comunidade, em especial em 2020, por 

meio do Centro Integrado de Saúde, Clínica Odontológica e Escritório Modelo de 

Advocacia Cidadão; 

 Agilidade na adequação das formas de ensino em virtude da pandemia; 

 Realização de capacitações intensivas para os docentes; 

 Manutenção e aumento da abrangência da participação da comunidade acadêmica nos 

eventos científicos; 

 Corpo docente composto por mais de 80,0% de mestre e doutores no triênio, índice 

acima do indicado pela legislação em vigor; 

 Manutenção do Selo de Responsabilidade Social; 

 Continuidade do serviço de apoio ao aluno, com objetivo proporcionar apoio ao 

acadêmico da FSG, especialmente no período de pandemia, por meio de ações, projetos 

e programas, buscando atender suas necessidades e, assim, contribuir para o seu 

desenvolvimento acadêmico, sempre relacionado às responsabilidades ética e social. 

A CPA como mediadora das avaliações internas e externas celebra o fechamento 

deste relatório com resultado positivo, apesar dos inúmeros desafios decorrentes da 

pandemia, havendo um trabalho permanente para o alinhamento efetivo entre os discentes, 

docentes e comunidade, fortalecendo a base para construção em conjunto para uma IES 

melhor. 
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5 AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE 

 

 

Optou-se por apresentar as ações em um quadro (Quadro 20), procurando articulá-

las as metas do PDI. Além disso, neste capítulo são apresentados os Quadros 21 e 22, 

onde constam as potencialidades e fragilidades da FSG no triênio em análise. 

Os Quadros apresentados neste capítulo, bem como os demais que se encontram 

neste relatório, demonstram que as ações da FSG estão em consonância com seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI. Evidencia-se que a Instituição busca o aprimoramento 

constante dos seus processos e serviços a fim de atingir a excelência no ensino, pesquisa e 

extensão. 

Importante pontuar que a FSG vem buscando o aprimoramento constante do 

processo de Autoavaliação Institucional, buscando diagnosticar lacunas e potencialidades, 

alcançando, dessa forma, o desenvolvimento coletivo. Cabe registrar que todos os relatórios 

específicos institucionais e por curso estão à disposição para as comissões de verificação 

na CPA e para a comunidade interna em suas áreas específicas. 

O presente relatório encerra mais um ciclo avaliativo. Ademais, é um registro das 

ações realizadas no triênio 2018-2019-2020, as quais foram sistematizadas e apresentadas 

sempre que possível de forma comparativa, o que pode subsidiar gestores acadêmicos e 

administrativos nos processos de gestão institucionais. 

Por fim, importante pontuar que o ano de 2020 foi marcado por desafios decorrentes 

da pandemia por coronavírus, o que demandou uma rápida adequação na forma de ensino, 

que passou a utilizar ferramentas digitais nas aulas síncronas. Somado a isso, houve a 

urgência na adequação a protocolos de biossegurança para possibilitar a retomada das 

atividades obrigatoriamente presenciais (estágios, trabalhos de conclusão de curso e aulas 

práticas). Tais demandas exigiram dos gestores e administradores novas estratégias e a 

inovação dos seus processos. 
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Quadro 20: Metas do PDI/Resultados do processo avaliativo e ações acadêmicas decorrentes da autoavaliação. 
Metas Resultados Ações Acadêmicas a partir da 

Autoavaliação 

A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

Divulgar os documentos institucionais e 

sistematizar reuniões com representantes 

de cursos 

A Reitoria da FSG realiza quinzenalmente reuniões com os 

coordenadores para a discussão e divulgação de documentos 

institucionais. Além disso, em 2019 ocorreu o projeto Café com o 

Reitor, com vistas a escutas as demandas dos discentes por meio 

de suas representações (Diretórios Acadêmicos). Em 2020, em 

virtude das mudanças devido à pandemia, ocorreram reuniões 

periódicas com os Diretórios Acadêmicos para apresentação de 

documentos e apresentação de rotinas. 

Retomar o Projeto Café com o Reitor, 

quando houver o retorno às atividades 

presenciais pós-pandemia. Dar 

continuidade as reuniões periódicas on-

line durante a vigência do estado de 

calamidade pública com os Diretórios 

Acadêmicos. 

Implantar grupos de Estudo para os 

Problemas Sociais Emergentes 

No triênio, consolidaram-se os grupos de pesquisa voltados para 

os problemas sociais da região, bem como o trabalho do Comitê 

de Responsabilidade Social. 

Dar continuidade ao trabalho dos 

grupos e do Comitê, promovendo a 

maior integração com o grupo Cruzeiro 

do Sul e adaptando-se a nova realidade 

pós-pandemia. 

Aprimorar o Ensino aprendizagem por 

competências, privilegiando o aluno como 

centro do processo 

No triênio, foi criado o NIPP para discussões pedagógicas. No 

ano de 2020, foi realizado o projeto CONECTA FSG para treinar 

os docentes no uso das ferramentas disponíveis no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem.  

Dar continuidade às ações do NIPP e 

do Programa CONECTA FSG, 

apontando e capacitando o corpo 

docente para um novo ensino 

presencial. 

Realizar pesquisas teórico-aplicadas, 

privilegiando o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, 

estendendo seus benefícios à 

comunidade 

No âmbito institucional, ocorreu a criação do NIPP para 

pesquisas e discussões pedagógicas e do projeto CONECTA 

FSG para busca de soluções técnicas e tecnológicas. Somado a 

isso, acrescenta-se os trabalhos dos grupos de estudos e 

pesquisa no campo dos cursos e das áreas de ensino da FSG. 

Dar continuidade às ações do NIPP e 

do Programa CONECTA FSG, bem 

como dos grupos de pesquisa, 

estendendo seus benefícios para a 

comunidade externa à FSG. 

Implementar bolsas de pesquisa para 

discentes pesquisadores 

No triênio em análise, foram mantidas as bolsas de pesquisa e 

extensão, sendo implementadas aos alunos selecionados para 

atuarem nos projetos desenvolvidos na Instituição. Em 2020, 

devido à pandemia e escassez dos encontros presenciais, houve 

uma adequação do escopo e metodologia de.trabalho. 

Em um novo contexto de fomento ao 

protagonismo da FSG, inserida no 

ecossistema de inovação da região, não 

só haverá a continuidade das políticas 

de pesquisa e extensão, mas o maior 

envolvimento na resolução de 

problemas da comunidade.  
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Publicar trabalhos de cunho científico e 

cultural docente e discente 

Anualmente, a FSG realiza dois congressos institucionais, além 

dos eventos ligados aos cursos e áreas de ensino da FSG, que 

possibilitam a publicação de docentes e discentes. Além disso, 

disponibiliza auxílio de custos para a participação em eventos 

científicos. 

Manutenção dos eventos e maior 

divulgação dos anais de produção 

científica. 

Implementar programas de pesquisa e 

inovação integrados – graduação e pós-

graduação 

Atuação de professores em ambos níveis de ensino e do fomento 

ás linhas de pesquisa, extensão  e inovação da Instituição.  

Em um novo contexto de fomento ao 

protagonismo da FSG, inserida no 

ecossistema de inovação da região, não 

só haverá a continuidade das políticas 

de pesquisa e extensão, mas o maior 

envolvimento na resolução de 

problemas da comunidade. 

Implementar programas de extensão a 

partir das pesquisas realizadas e das 

atividades problematizadoras de sala de 

aula 

A Instituição incentiva e mantém serviços para atender à 

comunidade, que são fruto das atividades problematizadoras de 

sala de aula, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

Em um novo contexto de fomento ao 

protagonismo da FSG, inserida no 

ecossistema de inovação da região, não 

só haverá a continuidade das políticas 

de pesquisa e extensão, mas o maior 

envolvimento na resolução de 

problemas da comunidade. 

Qualificar os cursos com docentes 

titulados, a partir do percentual de 70% 

de mestres e doutores e 30% de 

especialistas, progredindo para um 

percentual de 15% de especialistas até o 

último ano de vigência do PDI 

A FSG manteve ao longo do triênio 2018-2019-2020 mais de 80% 

do seu corpo docente com titulação obtida em programa de pós-

graduação stricto sensu. 

Manutenção de um  quadro docente 

altamente qualificado e alinhado às 

demandas de ensino. 

Expandir os espaços de trabalho dos 

professores, comprometendo-se com a 

organização de salas para professores 

em regime integral e/ou parcial – até 2022 

A Instituição trabalhou na adaptação dos seus espaços físicos 

para melhor acomodação dos professores de regime parcial e 

integral. 

Manutenção dos espaços de trabalho 

dos docentes, bem como a aquisição de 

ferramentas que permitam a interação 

em Home Office, apontando para as 

mudanças na foram de trabalho no 

cenário pós-pandemia. 

Ampliar a Sala dos Professores de modo 

que eles possam trabalhar com conforto 

e, ao mesmo tempo, obter momentos de 

A sala de professores localizada no Prédio C tem um espaço para 

os momentos de intervalos dos  professores associados à 

ADSerra. 

Manutenção dos espaços de trabalho  e 

das áreas de lazer dos docentes, bem 

como a aquisição de ferramentas que 



125 
 

 

área de lazer – até 2022 permitam a interação em Home Office, 

apontando para as mudanças na foram 

de trabalho no cenário pós-pandemia. 

Continuar os projetos de qualificação e 

capacitação docente 

Semestralmente ocorre o Fórum Docente, que tem como objetivo 

a discussão de metodologias inovadoras para o ensino. Em 

especial em 2020, com as mudanças decorrentes da pandemia, o 

projeto CONECTA FSG buscou a capacitação dos docentes para 

o uso de ferramentas digitais. 

Dar continuidade às ações do NIPP e 

do Programa CONECTA FSG, 

apontando e capacitando o corpo 

docente para um novo ensino 

presencial. 

Manter os incentivos e subsídios para 

qualificação e participação docente em 

congressos e seminários relevantes. 

Ao longo do triênio, a FSG disponibilizou subsídios para a 

participação dos professores participarem de eventos científicos 

de relevância nas suas áreas. 

Manutenção dos incentivos e subsídios 

para qualificação docente alinhados às 

políticas da FSG. 

Ampliar o número de cursos de 

Graduação e de Pós-Graduação lato 

sensu  

Com o ingresso da FSG no grupo Cruzeiro de Sul houve um 

aumento significativo no número de cursos de graduação e pós-

graduação lato sensu em especial na modalidade EaD. 

Dar continuidade à ampliação de cursos 

de graduação e pós-graduação, 

observando as tendências do mercado. 

Ampliar a oferta de cursos de extensão. 

Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão 

No prazo de cinco anos, trabalhar a 

metodologia ativa, por meio das técnicas 

da problematização, do trabalho em 

grupo e a dois, do estudo de caso, da 

escrita ao longo do currículo, 

prioritariamente. 

No triênio foram realizadas oficina e eventos sobre metodologias 

ativas para a capacitação dos professores.Em especial em 2020, 

foi realizado o projeto CONECTA FSG para treinar os docentes 

no uso das ferramentas disponíveis no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Também, no triênio, foi criado o NIPP para 

discussões pedagógicas. 

Dar continuidade às ações do NIPP e 

do Programa CONECTA FSG, 

apontando e capacitando o corpo 

docente para um novo ensino 

presencial. 

Ampliar, qualificando, o número de cursos 

de pós-graduação lato sensu e de ofertas 

de extensão. 

Com o ingresso da FSG no grupo Cruzeiro de Sul houve um 

aumento significativo no número de cursos de pós-graduação lato 

sensu e de ofertas de extensão em especial na modalidade EaD. 

Dar continuidade à ampliação de cursos 

de pós-graduação, observando as 

tendências do mercado. Ampliar a oferta 

de cursos de extensão 

Ampliar o número de alunos envolvidos 

com extensão e pesquisa. 

No triênio em análise, foram mantidas as bolsas de pesquisa e 

extensão, sendo implementadas aos alunos selecionados para 

atuarem nos projetos desenvolvidos na Instituição. Em 2020, 

devido à pandemia e escassez dos encontros presenciais, houve 

uma adequação do escopo e metodologia de trabalho. 

Em um novo contexto de fomento ao 

protagonismo da FSG, inserida no 

ecossistema de inovação da região, não 

só haverá a continuidade das políticas 

de pesquisa e extensão, mas o maior 

envolvimento na resolução de 

problemas da comunidade.  
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Responsabilidade social 

Implementar as ações previstas pelo 

Plano de Responsabilidade; 

Ao longo do triênio, a FSG realizou múltiplas ações sociais com 

as temáticas previstas no seu Programa de Responsabilidade 

Social. 

Manutenção e ampliação do escopo das 

ações alinhadas à política de 

responsabilidade social, bem como o 

fortalecimento das articulações com o 

entorno da Instituição. 

Relatar e publicar, a cada ano, as ações 

realizadas referentes a esta dimensão. 

Anualmente é elaborado o Relatório de Responsabilidade Social 

da FSG, onde são descritas as ações institucionais. 

Manutenção do Relatório Anual de 

Responsabilidade Social. 

Direcionar os projetos sociais do Centro 

Universitário para os problemas sociais 

emergentes, a partir das temáticas: 

preservação à violência, preservação do 

meio ambiente, qualidade de vida para a 

terceira idade, inclusão digital, 

acompanhamento de gestantes carentes. 

No triênio, consolidaram-se os grupos de pesquisa voltados para 

os problemas sociais da região, bem como o trabalho do Comitê 

de Responsabilidade Social. 

Dar continuidade ao trabalho dos 

grupos e do Comitê, promovendo a 

maior integração com o grupo Cruzeiro 

do Sul e adaptando-se a nova realidade 

pós-pandemia. 

Comunicação com a sociedade 

Dar continuidade às atividades de 

aprimoramento da comunicação interna e 

externa, procurando compartilhar as 

informações. 

No triênio, houve a adaptação da comunicação para atender a 

linguagem das redes sociais, bem como a elaboração do novo 

site da FSG. 

Manutenção da comunicação a fim de 

alcançar eficiência e ampliação da 

assessoria de imprensa. 

Ampliar as parcerias de sucesso de modo 

que projetem o Centro Universitário na 

comunidade. 

A FSG, por meio das coordenações de curso e Reitoria, busca 

constantemente a articulação com instituições (públicas e 

privadas) e empresas com o objetivo de ampliar parcerias. 

Em um novo contexto de fomento ao 

protagonismo da FSG, inserida no 

ecossistema de inovação da região, não 

só haverá a continuidade das políticas 

de pesquisa e extensão, mas o maior 

envolvimento na resolução de 

problemas da comunidade. 

Otimizar o serviço de Ouvidoria, 

atendendo as demandas verbais e 

escritas da comunidade acadêmica, 

seguindo o Código de Ética Institucional. 

O serviço de Ouvidoria se manteve ao longo do triênio em 

análise. 

Manutenção do serviço de ouvidoria e 

implementação do canal de denúncias. 

Divulgar o Plano de Carreira Docente. 
No triênio em análise, o Plano de Carreira Docente vem sendo 

analisado para sua adequação às políticas institucionais. 

O Plano de Carreira Docente será 

finalizado e será amplamente 
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comunicado após sua conclusão. 

Criar o Núcleo de Educação a Distância – 

NEAD com a devida estrutura e recursos 

humanos. 

A FSG conta atualmente com uma Pró-reitoria de Educação a 

Distância, com estrutura completa, bem como recursos humanos 

próprios. 

Continuar com o planejamento para a 

melhoria tanto de infraestrutura, quanto 

dos recursos humanos. 

Dar continuidade ao trabalho de apoio e 

acompanhamento da qualidade do 

ensino, da pesquisa, da extensão. 

No triênio, foi criado o NIPP para discussões pedagógicas. Ainda, 

na ocasião do Fórum Docente, são realizadas atividades de 

planejamento, capacitação e atualização dos docentes, a fim de 

alcançar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Além 

disso, no Fórum Docente, é estimulada a troca de experiências 

entre professores. 

Dar continuidade às ações do NIPP, ao 

Programa CONECTA FSG e 

implementar metodologia própria de 

inovação. A FSG busca a constante 

inovação da região, portanto haverá 

continuidade do processo de 

qualificação pedagógica para atender a 

realidade atual. 

Apoiar de modo contínuo à Avaliação 

Institucional, com o objetivo de melhorar 

em todas as dimensões os serviços do 

Centro Universitário. 

A FSG, ao longo do triênio, aperfeiçoou a metodologia de 

avaliação institucional de forma que os resultados obtidos 

possam ser utilizados para a melhoria da gestão.  

Continuidade do aprimoramento das 

metodologias de autoavaliação, de 

forma a coletar informações para a 

melhoria continua dos seus processos e 

serviços. 

Infraestrutura 

Expandir os espaços institucionais, 

atendendo os cursos atuais e futuros bem 

como os setores que dão apoio ao 

ensino, pesquisa e extensão. 

Foram ampliados os espaços institucionais em especial com a 

implantação do Centro de Gastronomia, Complexo de Medicina 

Veterinária e Complexo Esportivo, todos localizados no Prédio 

Sede.  

Dar continuidade à expansão de salas e 

laboratórios para o atendimento à 

demandas dos cursos, bem como para 

suprir demandas de pesquisa e 

extensão. Além das obras citadas, está 

sendo concluída a Farmácia Escola. 

Dar continuidade à terceirização de 

lanchonete, serviços gerais e segurança. 

Ao longo do triênio, houve continuidade da terceirização dos 

serviços localizados na Instituição.  

Manter a política de terceirização dos 

serviços ofertados na FSG. 

Implantar os gabinetes de professores em 

regime integral e/ou parcial. 

As salas de professores localizadas no Prédio C e Prédio Sede 

contam com infraestrutura para o desenvolvimento das atividades 

de professores integrais e/ou parciais. 

Manutenção dos espaços de trabalho  e 

das áreas de lazer dos docentes, bem 

como a aquisição de ferramentas que 

permitam a interação em Home Office, 

apontando para as mudanças na foram 

de trabalho no cenário pós-pandemia. 

Construir novos espaços diferenciados A secretaria de Pós-graduação está instalada no Prédio A da Manutenção da infraestrutura 
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para a Pós-Graduação FSG, enquanto a infraestrutura de ensino localiza-se no Prédio G. possibilitando adequadas condições de 

trabalho e de ensino. 

Instituir laboratórios equipados e 

suficientes para todos os cursos, 

procurando otimizar o seu uso por meio 

do compartilhamento entre dois ou mais 

cursos. 

No triênio, laboratórios do Centro da Saúde e do Centro de 

Tecnologia e Inovação foram equipados. Também, no 

planejamento de investimentos foi incentivado o uso 

compartilhado de equipamentos entre laboratórios e entre cursos. 

Dar continuidade à expansão para o 

atendimento a demandas dos cursos, 

bem como para suprir demandas de 

pesquisa e extensão. Além disso,  será 

dada continuidade ao estímulo ao 

compartilhamento de equipamentos 

para a otimização dos recursos. 

Atualizar e manter permanentemente o 

acervo da Biblioteca. 

No período em análise, docentes e discentes tiveram acesso a 

bases de bibliotecas virtuais com amplo acervo técnico. 

Prosseguir com a manutenção do 

acervo físico e virtual da Biblioteca. 

Planejamento e Avaliação 

Realizar estudos para a elaboração de 

novas metodologias de validação de 

dados e instrumentos de avaliação. 

O NIPP foi criado para estudar, analisar e propor inovações nos 

instrumentos de avaliação. Além disso, no projeto CONECTA 

FSG foram realizadas oficinas específicas sobre o assunto. 

Continuar com o processo de 

aprimoramento e validação dos 

instrumentos de avaliação através dos 

estudos realizados pelo NIPP e troca de 

experiências entre docentes. 

Aplicar os procedimentos de avaliação a 

cada semestre. 

No triênio, ocorreu a padronização das avaliações semestrais, 

com a implementação de prova regimental (A1), avaliação 2 (A2 

composta por diferentes atividades no limite de 5) e avaliação 

final (exclusiva para alunos que não obtiveram a média no 

somatório A1 + A2). 

Manter a aplicação dos processos de 

avaliação, de acordo com as políticas 

institucionais. 

Construir o relatório, divulgando os 

resultados a cada ano. 

A FSG mantém disponíveis relatórios das suas atividades, assim 

como disponibiliza informações sobre os processos de 

autoavaliação. 

Aprimorar os processos de divulgação 

dos resultados obtidos pela FSG. 

Política de atendimento a discentes e egressos 

Dar continuidade do serviço de 

nivelamento para os ingressantes. 

O nivelamento é uma atividade semestral de incremento à 

aprendizagem dos alunos em conteúdos básicos como 

Português, Matemática e Física. 

Manter e aprimorar o serviço de 

nivelamento dos ingressantes. 

Aumentar a oferta de estágio, por meio de 

assinatura de novos convênios. 

A FSG, por meio das coordenações de curso e Reitoria, busca 

constantemente a articulação com instituições e empresas a fim 

de aumentar os convênios de estágios curriculares. 

Dar prosseguimento ao aumento de 

oferta de estágios através de novos 

convênios entre FSG e instituições. 

Continuar com os descontos na No triênio em análise, foi mantido o programa de incentivo de Manter a política de atendimento aos 
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mensalidade para cursos de graduação e 

de pós-graduação para egressos do 

Centro Universitário da Serra Gaúcha – 

FSG 

egressos (política de descontos) para que deem continuidade aos 

estudos de pós-graduação e/ou ingressem em uma segunda 

graduação. 

 

egressos, expandindo os programas de 

benefícios. 

Ampliar o atendimento e orientação de 

estágios supervisionados 

A Pró-reitoria Acadêmica orienta semestralmente aos 

coordenadores de curso sobre as diretrizes de atendimento e 

procedimentos de estágio supervisionado. Os coordenadores são 

os multiplicadores das informações para os professores de 

estágio supervisionado. 

Buscar o constante aprimoramento do 

processo de comunicação com 

professores e alunos sobre as diretrizes 

de atendimento a estágios 

supervisionados. 

Aprimorar a divulgação dos serviços aos 

estudantes e egressos do Centro 

Universitário. 

O processo de divulgação foi aprimorado em especial devido à 

nova Área do Aluno, que possui recursos para fácil acesso aos 

serviços por parte dos alunos. 

Manutenção da comunicação 

interna/externa sobre os serviços 

existentes no Centro Universitário. 

Ampliar os serviços de intercâmbio com 

universidades brasileiras e estrangeiras. 

Com o ingresso da IES no Grupo Cruzeiro do Sul, a FSG passou 

a fazer parte do NEIRC, o que abriu consideravelmente o rol de 

oportunidades de mobilidade acadêmica, tanto interna, tendo 

como base as IES do grupo no país, quanto internacional, pelas 

novas abrangências dos contratos. 

Dar continuidade ao processo de 

expansão da internacionalização 

através de novas parcerias com 

instituições brasileiras e estrangeiras. 

Sustentabilidade Financeira 

Construir e realizar projetos de 

sustentabilidade financeira 

No triênio em análise, foram consolidados os processos 

relacionados à sustentabilidade financeira. 

Aprimorar constantemente a análise de 

sustentabilidade financeira.  

Fonte: Reitoria. 
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Quadro 21: Potencialidades indicadas a partir dos processos avaliativos. 
Potencialidades Institucionais 

- Oferta de disciplinas on-line nos cursos de graduação conforme legislação vigente. 

- Aprimoramento do processo de autoavaliação, por meio de pesquisas periódicas e com 

resultados amplamente divulgados. 

- Mudança de sistema para aplicação da Autoavaliação Institucional e de cursos. 

- Determinação do perfil dos alunos por meio do processo de autoavaliação institucional. 

- Implantação de sistema informatizado para cadastro de atividades complementares e 

acompanhamento de sua validação. 

- Percentual de docentes titulados (mestre e doutores) acima de 80% ao longo do triênio 2018-

2019-2020. 

- Uso de ferramentas tecnológicas – Blackboard, práticas, entre outros recursos. 

- Ampliação do escopo de atuação do Núcleo de Inovação e Pesquisa Pedagógica da FSG 

(NIPP/FSG), com a finalidade de estimular a aplicação de técnicas inovadoras de ensino e 

aprendizagem. 

- Atualização constante dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC). 

- Ampliação do acervo da Biblioteca, em especial de livros digitais. 

- Implementação de novo sistema informatizado para registro de atividades docentes para 

acompanhamento pela gestão. 

- Reconhecimento, por parte dos alunos, da competência dos professores, através de pesquisa 

NPS. 

- Satisfação com a metodologia e a forma de condução das aulas remotas por parte dos alunos 
conforme pesquisa realizada. 
Fonte: CPA. 

 

Quadro 22: Fragilidades indicadas a partir dos processos avaliativos. 
Fragilidades Institucionais 

- Não atendimento às expectativas dos alunos quanto ao atendimento de tutores. 

- Não atendimento às expectativas dos alunos sobre a adequação das atividades de trabalho de 

conclusão de curso a formação profissional. 

- Dificuldade dos alunos em encontrar informações sobre a utilização do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e de suas funcionalidades e recursos de comunicação e interação. 

- Não atendimento às expectativas dos alunos quanto às orientações locais sobre questões 

técnica-administrativas relacionadas às disciplinas on-line. 

- Não atendimento às expectativas dos alunos e professores quanto aos serviços de wifi. 

- Falta de discussão sistematizada dos resultados do ENADE com os alunos. 

- Desconhecimento do funcionamento e da representatividade discente no colegiado de curso e 

órgãos colegiados superiores. 

- Dificuldades em participar expressando ideias e opiniões nas aulas remotas por parte dos 

alunos. Professores também com dificuldade em perceber a participação dos alunos.  

Fonte: CPA. 
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6 RESULTADOS - AVALIAÇÕES REALIZADAS PELA CPA EM 2020 

 

 

Destaca-se que em 2020, a CPA de acordo com o seu cronograma de trabalho, 

realizou as seguintes avaliações:  

 Avaliação do Planejamento (cursos presenciais);  

 Avaliação de Aulas Remotas; 

 Avaliação egressos (finalizada em março/2021). 

 

 

AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO – FÓRUM DOCENTE 2020.1 

 

Professores avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de Professores Participaram % de participação Erro Amostral 

276 136 49,3% 6,1 

 

Gráfico 1 
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Gráfico 2 

 
 

Gráfico 3 

 
 

Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 
 

Gráfico 6 

 
 

Gráfico 7 
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AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO – FÓRUM DOCENTE 2020.2 

 

Professores avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de Professores Participaram % de participação Erro Amostral 

275 143 52,0% 5,8 

 

Gráfico 1 

 
 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 

 
 

Gráfico 4 

 
 

Gráfico 5 

 
  



136 
 

 

Gráfico 6 

 
 

Gráfico 7 

 
 

AVALIAÇÃO DAS AULAS REMOTAS –RESULTADOS GERAIAS 2020.2 (graduação 

presencial) 

 

Alunos avaliando 

Índices de participação: 
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Indicador: Avaliação das Aulas Remotas 
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Professores avaliando 

Índices de participação: 

 

 

 

Indicador: Avaliação das Aulas Remotas 
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Coordenadores de curso avaliando 

Índices de participação: 

 

 

Indicador: Avaliação das Aulas Remotas 
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AVALIAÇÃO DOS EGRESSOS – RESULTADOS GERAIS 2020.2 (graduação presencial) 

 

Egressos avaliando 

Índices de participação: 

Total de Egressos Participaram % de participação Erro Amostral 

1.092 155 14,19% 7,44 
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Indicador: Identificação do Egresso / Curso 
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Indicador: Situação Profissional Atual 
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Indicador: Avaliação do Curso / Instituição 
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Na FSG Caxias: 

 

Em outra instituição: 
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AVALIAÇÃO DOS EGRESSOS – RESULTADOS GERAIS 2020.2 (graduação EaD) 

 

Egressos avaliando 

Índices de participação: 

Total de Egressos Participaram % de participação Erro Amostral 

79 3 3,80% 56,63 

 

Indicador: Identificação do Egresso / Curso 
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Indicador: Situação Profissional Atual 
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Indicador: Avaliação do Curso / Instituição 

~ 
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Legislação Brasileira (Fundamentos do processo de Avaliação Institucional) 

 Lei nº 10.861, (14/04/2004), institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES . 

 Nota técnica (09/10/2014), nº 065 INEP/DAES/CONAES – Assunto: Roteiro para 

Relatório de Autoavaliação Institucional (SINAES).  

 Portaria nº 1.382, (31/10/2017), aprova, em extratos, os indicadores dos 
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Instrumentos de Avaliação Institucional Externa para os atos de credenciamento, 

recredenciamento e transformação de organização acadêmica nas modalidades 

presencial e a distância do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

– Sinaes.  

 Portaria nº 1.383, (31/10/2017), aprova, em extrato, os indicadores do 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação para os atos de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento nas modalidades presencial e a 

distância do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes.  

 Portaria Normativa MEC nº 19, (13/12/2017), dispõe sobre os procedimentos de 

competência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP referentes à avaliação de instituições de educação superior, de 

cursos de graduação e de desempenho acadêmico de estudantes.  

 Decreto nº 9.235, (15/12/2017), dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos 

cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de 

ensino.  

 Portaria MEC nº 20, (21/12/2017), dispõe sobre os procedimentos e o padrão 

decisório dos processos de credenciamento, recredenciamento, autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem 

como seus aditamentos, nas modalidades presencial e a distância, das 

instituições de educação superior do sistema federal de ensino.  

 Portaria MEC nº 21, (21/12/2017), dispõe sobre o sistema e-MEC, sistema 

eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos 

processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no 

sistema federal de educação, e o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de 

Educação Superior Cadastro e-MEC. 

 Portaria MEC nº 22, (21/12/2017), dispõe sobre os procedimentos de supervisão 

e monitoramento de instituições de educação superior e de cursos superiores de 

graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e a 

distância, integrantes do sistema federal de ensino.  

 Portaria MEC nº 23, (21/12/2017), dispõe sobre o fluxo dos processos de 

credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 
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superiores, bem como seus aditamentos.  

 

Documentos internos do Centro Universitário da Serra Gaúcha 

– Projeto da FSG e Relatório de Reconhecimento; 

– Documentos regimentais, reguladores e orientadores oficiais institucionais; 

– Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (Aditamento 2018-2022); 

– Projetos Pedagógicos dos Cursos (Presencial e EaD). 
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ANEXO 1 – PORTARIA DE COMPOSIÇÃO DA CPA 
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ANEXO 2 – PORTARIA DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO DA CPA 

 

 

 

 


