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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, 10.500 alunos, distribuídos em cursos de 

graduação (bacharelado, licenciatura e superiores de tecnologia), sendo 44 presenciais e 

80 ofertados na modalidade a distância e 35 cursos na pós-graduação (especialização e 

MBA).  Já, o corpo docente da FSG é composto por 228 professores (referente ao ano de 

2021).  

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, 

buscando ser conhecida pelo nome Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG. A marca 
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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 antiga Faculdade da Serra Gaúcha – 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). É uma das mais novas Instituições de Ensino 

Superior da Serra Gaúcha, propondo-se a uma estreita relação com a comunidade. 

A Faculdade da Serra Gaúcha- FSG era mantida pela Associação Educacional 

Santa Rita, de Caxias do Sul, que tem 20 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, o Grupo Educacional Mutirão primou por manter uma excelente 

equipe de professores, uma boa estrutura administrativa e espaços físicos adequados. 

Isso levou à ampliação da proposta educacional, com a abertura do Supletivo em 1987, 

da Pré-Escola em 1989, o Colégio Mutirão de Caxias do Sul, com apoio didático do 

Colégio Objetivo de São Paulo, em 1992, e com a criação da Escola de 1º Grau em 1993, 

a instituição passa a manter ensino de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 

Médio, Supletivo e Pré-Vestibular.  

O compromisso do grupo sempre foi com uma educação séria e preocupada em 

atender às necessidades de seus alunos e da comunidade. Por isso, em 1997, veio 

somar-se ao grupo a Escola da Natureza, um Centro de Educação Ambiental, que tem 

como finalidade a promoção de atividades ecológicas, esportivas, artísticas e de lazer; o 

NAE - Núcleo de Atendimento às Empresas, o Colégio Dante Alighieri, o Colégio Mutirão 

de Bento Gonçalves em 1998; o Colégio Mutirão de São Marcos e o IES - Instituto de 

Estudos Superiores, este em parceria com a Data Brasil, em 1999.  

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, a Faculdade, 

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 
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qualidade e inovação em sua oferta para a Educação Superior, demarcando a sua 

participação comunitária, através de uma prática diferencial para a educação profissional. 

Desde 2005, a sede e as atividades educacionais da antiga Faculdade da Serra Gaúcha- 

FSG estão localizadas na Rua Os Dezoito do Forte, 2366, Bairro São Pelegrino, em 

Caxias do Sul, RS. 

A Faculdade da Serra Gaúcha- 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. 

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. 

Com o propósito de responder de forma mais ampla a missão institucional e as 

novas exigências sociais de formação, em que os limites de espaço e tempo necessitam 

ser superados, a Faculdade da Serra Gaúcha optou por ofertar também processos 

educacionais flexíveis e estabeleceu a Educação a Distância como uma das suas 

estratégias de atuação. A EAD alinhada com a missão da Faculdade da Serra Gaúcha - 

FSG, que 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”, promove um espaço de aprendizagem interativa e cooperativa, por meio 

de suas ferramentas pedagógicas para contemplar diferentes possibilidades de 

organização do ensino, ofertado em disciplinas, módulos e eixos temáticos, segundo a 
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estrutura curricular adotada, em conformidade com o projeto pedagógico de cada curso, 

comprometendo-se com um projeto de educação superior de qualidade. 

A Faculdade 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. 

 

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. 58/2021:  

 

Coordenador 

Prof. Ms. Raquel Finkler 

 

Representantes do corpo docente 

Profª. Drª. Cassia Ferrazza Alves 

Prof. Dr. Cesar Pandolfi 

 

Representantes do corpo discente 

Sra. Ingrid Scapinelli 

Sra. Marli Kohler 

 

Representantes do corpo técnico-administrativo 

Srª. Gicele de Moura Azevedo 

Srª. Caroline Polli 
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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 

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 
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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. 

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 Parcial, 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 2021. A seguir, apresenta-se a Metodologia que sustenta a 

autoavaliação do Centro Universitário.  
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Figura 1: Fundamentação teórica e metodológica da Avaliação. 
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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 Fórum Docente: 

Indicador Avaliado: 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 / Curso. 

 

3) Avaliação do Ensino de Graduação Presencial: 

Indicadores Avaliados: Missão e Responsabilidade Social / Institucional; Gestão 

Institucional – Coordenação de Curso; Projeto Pedagógico do Curso; Ambiente 

Virtual / Disciplinas online; Oportunidades da ampliação de formação acadêmica e 

profissional; Empregabilidade; Políticas Institucionais voltadas ao Ensino; 

Condições para o Ensino; Infraestrutura Institucional / Acadêmica; 

Representatividade; Corpo Docente; Corpo Discente; Avaliação Institucional / CPA 

e Satisfação Geral. 

4) Avaliação do Ensino de Graduação EaD: 

Indicadores Avaliados (cursos com metodologia EaD): Coordenador do Curso; 

Tutores Online; Material Didático da Disciplina; Avaliações e Atividades; Estágio 

Curricular Supervisionado / TCC / Projetos; Canais de Atendimento e 

Relacionamento com o Aluno (CAA Online); Oportunidades da ampliação de 

formação acadêmica e profissional; Área do Aluno; Relacionamento com o Polo de 
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Educação a Distância; Ambiente Virtual de Aprendizagem – Blackboard; Rotina de 

Estudos; Trabalhabilidade; Avaliação Institucional / CPA e Satisfação Geral.  

Indicadores Avaliados (cursos com metodologia 4.0): Coordenador do Curso; 

Tutores Online; Professor do Encontro Presencial; Material Didático da Disciplina; 

Avaliações e Atividades; Estágio Curricular Supervisionado / TCC / Projetos; 

Canais de Atendimento e Relacionamento com o Aluno (CAA Online); 

Oportunidades da ampliação de formação acadêmica e profissional; Ambientes 

profissionais para a realização de atividades práticas; Área do Aluno; 

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

Aprendizagem – Blackboard; Rotina de Estudos; Trabalhabilidade; Avaliação 

Institucional / CPA e Satisfação Geral. 

Indicadores Avaliados (cursos com metodologia 4.0i): Coordenador do Curso; 

Tutores Online; Professor do Encontro Síncrono; Material Didático da Disciplina; 

Avaliações e Atividades; Estágio Curricular Supervisionado / TCC / Projetos; 

Canais de Atendimento e Relacionamento com o Aluno (CAA Online); 

Oportunidades da ampliação de formação acadêmica e profissional; Área do 

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

Aprendizagem – Blackboard; Rotina de Estudos; Trabalhabilidade; Avaliação 

Institucional / CPA e Satisfação Gerall. 

5) Avaliação dos Polos de EaD: 

Indicadores Avaliados: Atendimento no Polo; Atividades Acadêmicas; 

Infraestrutura do Polo; Atendimento ao Candidato; Avaliação da IES pelo 

Polo/Parceiro em relação ao Relacionamento Acadêmico e Comercial e Satisfação 

Geral. 

6) Avaliação com os Egressos (graduação presencial): 

Indicadores Avaliados: Identificação do Egresso / Curso; Situação Profissional 

Atual; Avaliação do Curso / Instituição e Satisfação Geral. 

 

7) Avaliação com os Egressos (graduação EaD): 

Indicadores Avaliados: Identificação do Egresso / Curso; Situação Profissional 

Atual; Avaliação do Curso / Instituição e Satisfação Geral. 

 

 



14 
 

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; 

• 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 a Pró-reitoria Acadêmica (de Pós-graduação e 

Pesquisa e de Educação a Distância), orientando-se pelos princípios da participação e da 

transparência. Assim, o modelo passou a envolver todos os níveis acadêmicos e Órgãos 
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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.  

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 
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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 

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 
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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 

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; 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.  
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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 

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 
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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 no ano de 2021.  

 

Quadro 1: Participação da comunidade acadêmica no ano de 2021. 

Projeto Participação 
Quant. de 

participantes 

Avaliação do Planejamento – Fórum 

Docente (cursos presenciais).  

Professores – 1º sem.* 92 

Professores - 2º sem.* 90 

Avaliação do Ensino de Graduação 

(cursos presenciais)  

Alunos 2.383 

Professores 164 

Coordenadores de Cursos 23 

Avaliação do Ensino de Graduação 

(cursos EaD) 

Alunos metodologia EaD 1.386 

Alunos metodologia 4.0 256 

Alunos metodologia 4.0i 83 

Tutores 92 

Professores 149 

Coordenadores 24 

Avaliação dos Polos de Apoio Presencial 

(EaD) 

Alunos - 

Mantenedores de Polo - 

Avaliação do Clima Organizacional.  

Coordenadores curso 

presencial 
20 

Coordenadores curso EaD 19 

Professores presencial 149 

Professores EaD 110 

Tutores EaD 106 

Funcionários administrativos 73 

Avaliação com os Egressos (graduação 

presencial)  
Egressos Graduação Presencial - 

Avaliação com os Egressos (graduação 

EaD)  
Egressos Graduação EaD - 

Relatório de Autoavaliação Institucional. Professores e funcionários** 7 

Obs.:  Os dados do Quadro 1 referem-se somente aos períodos de aplicação. (*) Número de professores. (**) 
Número de envolvidos na elaboração do relatório. 
Fonte: CPA 
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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.  

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 
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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 uma Comissão de Avaliação Externa do 

MEC, em visitas in loco, em 2021, como demonstrado no Quadro 2. Nos Quadros 3 e 4 

são apresentados os insumos avaliativos da instituição. 

 

Quadro 2: Avaliação de Cursos de Graduação – in loco no ano de 2021. 

CURSO MODALIDADE PERÍODO 

CONCEITO 

D1 D2 D3 
Final 
Con-
tínuo 

Final 
Faixa 

Direito EaD 08/07/2021 a 09/07/2021 4,39 4,29 4,56 4,44 4 

Fonte: Regulação Acadêmica.  

 

 

Quadro 3: Índice Geral de Cursos – IGC. 

2019 2020 

3,0913 4,0 Não houve ENADE em 2020 

Fonte: Regulação Acadêmica.  
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Quadro 4: 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 Centro Universitário da Serra Gaúcha – Portaria nº 936, de 18 de 
agosto de 2016, publicada no Diário Oficial da União nº 160, de 19 de agosto de 
2016, Seção 1, p. 16. (Processo de Recredenciamento protocolado em 2019). 

4 
Credenciamento EaD – Portaria nº 1.452, de 12 de dezembro de 2016, publicada no 
Diário Oficial da União nº 238, de 13 de dezembro de 2016, Seção 1, p.17. 
(Processo de Recredenciamento protocolado em 2020). 

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 objetiva 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 Primeiro Relatório Parcial – ano vigência 2021, 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 2021, 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. 

No relatório são descritos os resultados das ações institucionais, que são 

confrontados pela CPA com as informações do PDI e os 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, mas sim um processo em 
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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.16). 

 

Objetivos e metas do PDI 

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

concretização dos seguintes objetivos: 

a) 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; 

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

áreas do conhecimento, cujos perfis profissiográficos desenvolvidos em cada curso 

habilitem e capacitem à construção permanente de auto realização e sucesso profissional, 

participando no desenvolvimento da sociedade brasileira; 
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c) 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; 

d) 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; 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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. Entende-se pela primeira, segundo Ana 

Carolina Dytz Fagundes de Moraes (2009, p.17), 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 

[...] 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 
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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 

Os autores que fundamentam essas ideias são Jean Piaget, John Dewey, Jerome 

Bruner, David Ausubel e Lev Vygotsky. Para Jean Piaget “o conhecimento deve ser 

construído como resultado de uma interação, na qual o sujeito é sempre um elemento 

ativo, que procura compreender o mundo que o cerca”, segundo Ana Carolina Moraes 

(2009, p. 17); já para Dewey, existe “a necessidade de a educação estar engajada com as 

experiências da vida” (Id. ib.); Bruner, por sua vez, propõe o conhecimento como um 

processo, não como um acúmulo de conhecimentos. O aluno deve ser posto diante de 

situações discrepantes, de modo que a aprendizagem se dê através da descoberta, 

(MORAES, 2009, p. 17). Ainda para essa mesma autora, Ausubel entende que a 

aprendizagem deve ser significativa, “ocorrendo a aprendizagem quando a nova 

informação se relaciona de forma não-arbitrária à estrutura cognitiva do aprendiz” e 

Vygotsky “considera que aprender é um fenômeno social, um processo dialético que 

envolve interagir com outras pessoas, ferramentas e o mundo físico (que existem dentro 

de um contexto histórico com significados, linguagem e artefatos culturais próprios. ” (Id. 

ib.) 

No ensino presencial, 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 busca, institucionalmente, procurar 

desenvolver as seguintes competências: 
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1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) POSTURA ÉTICA refere-se ao hábito que inclina à prática das virtudes morais e 

intelectuais visando o bem agir em sociedade; 

5) 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, adotou-se o modelo de Moore e 

Kearsley (2007) citado por Moraes (2009, p. 19). Para Moore e Kearsley (2007), 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 e a distância 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. 
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Segundo Custódio et al. (2013), o modelo instrucional de base construtivista 

poderia ser construído a partir dos seguintes critérios: elicitação dos conhecimentos 

prévios, criação do conflito cognitivo, ajuda para apropriação do conhecimento, aplicação 

do conhecimento com feedback; reflexão sobre a aprendizagem. 

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 

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, Blackboard Student, Blackboard 

Instructor, 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 
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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 IES, 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 

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), o Plano de Acompanhamento de Carreira (PAC), a Ambientação Digital (AD), 

a Extensão Curricularizada (Ext.), 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), o Núcleo 

de Internacionalização (NI), o Núcleo de Saúde e Bem-Estar (NUBEM), o Núcleo de 

Empreendedorismo, Trabalhabilidade e Inovação (NETI), o Núcleo de Práticas 

Extensionistas, (NUPEX), o Núcleo de Práticas Educativas (NUPE-EaD); além da Equipe 

Multidisciplinar. 
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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 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. 

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. 
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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, das atividades integradoras por competência 

e de outras atividades acadêmicas que são desenvolvidas em alguns cursos. 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), sendo este 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, a Gerência de Sucesso do Aluno e de 

Relacionamento com Polos faz 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 

instituição: 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 
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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 2021, foi realizada a nona 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 

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

 

O  IX Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG ocorreu no dias 27, 28 29 e 30 

de setembro de 2021. A palestra de abertura foi proferida pela Prof. Dra. Márcia Regina 

Vitolo e teve como tema “Trajetória em pesquisa: estratégias e impacto”. Por sua vez, a 

palestra de encerramento teve como convidado o Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia, que 

abordou os “Desafios em Pesquisa e Extensão: Financiamentos e Ações 

Empreendedoras”. O registro do evento é apresentado na Figura 3. 

 

  
Figura 3: Registros do IX Congresso de Pesquisa e Extensão, que ocorreu entre 27 

e 30 de setembro de 2021. 
Fonte: Pró-Reitoria Acadêmica. 
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Entre as atividades do Congresso, ocorreram as seguintes oficinas: a) “O Uso de 

Animais no Ensino Superior”  proferida pela Ma. Liziane Bertotti Crippa (27/09 às 18h); b) 

“O Trabalho do Comitê de Ética em Tempos de Pandemia”  proferida pela Profa. Dra. 

Patricia Kelly Wilmsen Dalla Santa (28/09 às 18h); c) “Leitura e Interpretação de Artigos 

Científicos” proferida pelo Me. Fábio Teodoro Tolfo Ribas (29/09 às 18h). Os trabalhos 

acadêmicos foram apresentados nos dias 28 e 29 de setembro. A produção cientifica do 

evento no ano de 2021 é apresentada no Quadro 5.  

 

Quadro 5: Número de publicações no IX Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG 
realizado em 2021.  

Área Artigos Resumos Apresentações 
orais 

Arquitetura, Design e Engenharias 6 2 7 

Ciências Sociais e Jurídicas 8 21 28 

Comunicação 2 1 3 

Extensionista 0 8 8 

Negócios 0 10 10 

Saúde e Ciências Agroveterinárias 43 67 103 

TOTAL 59 109 159 
Fonte: Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

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 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.  

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 2021 é apresentado 

no Quadro 6. 
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Quadro 6: Número de pesquisas analisadas e aprovadas em 2021. 

2021 

Analisados Aprovados 

39 6 

Fonte: Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 No ano de 2021, a FSG, buscando contribuir e socializar o conhecimento voltado à 

inovação tecnológica e pesquisa, definiu sua Tese de Inovação, transcrita parcialmente na 

sequência: 

“...Somos uma IES que tem em sua cultura um propósito inovador, com um corpo docente que 

conjuga teoria e prática, provendo experiências acadêmicas que nos aproximam da comunidade e 

nos singularizam no mercado perante os concorrentes. Essas experiências são resultado de uma 

rede de colaboração que reafirma a identidade institucional, refletindo em boas notas nos nossos 

cursos de graduação e na qualidade e excelência em tudo aquilo que nos desafiamos e 

realizamos.  

Analisando as tendências atuais, vê-se que as metodologias digitais vêm ganhando espaço e os 

estudantes têm buscado maior agilidade, conforto e praticidade. Assim, se torna indispensável 

inovar no que diz respeito ao ensino presencial, utilizando as tecnologias educacionais que 

proporcionem os processos de ensino e aprendizagem com vivências que preparem nossos alunos 

para o mundo e suas mudanças constantes. O mercado de trabalho contemporâneo exige novos 

modelos de negócios na educação, com a ascensão de cursos que promovam maior flexibilidade, 

inovação e conhecimento nas trilhas de aprendizagem. Deste modo, o modelo proposto articula o 

ensino, a pesquisa e a extensão com objetivo de fomentar e atender às demandas deste cenário.  

Neste contexto, é importante investir na educação continuada, na ampliação da inserção na 

comunidade com a prestação dos serviços ofertados, na otimização e transparência dos processos 

e, consequentemente, em uma melhor comunicação interna e externa, na consolidação da marca e 

ampliação das parcerias da FSG com as empresas da região. Queremos inovar sem perder o foco 

no desenvolvimento regional, dando conta das necessidades do ecossistema em que nos 

inserimos, bem como na geração de produtos que atendam o mercado e a sociedade na resolução 

de problemas atuais.” 

 Para implementação da sua Tese de Inovação, a FSG publicou edital para 

credenciamento de projetos de pesquisa, extensão e inovação. Em 2021, foram 40 

projetos contemplados. 
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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). 

 

A FSG tem entre os princípios da sua política de responsabilidade social o 

compromisso com a formação integral e cidadã dos seus discentes permitindo sensibilizá-

los quanto a sua função social, a sua responsabilidade ambiental e o seu papel na busca 

para alcançar as metas que compõem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) instituídos pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Neste sentido, o histórico institucional do compromisso social, da defesa de ideais 

humanísticos e de respeito às questões ambientais na construção de uma sociedade mais 

justa, ética e democrática encontram muitos pontos de convergência nas questões de 

Responsabilidade Socioambiental, que vem sendo desenvolvidas na FSG – Centro 

Universitário a cerca de uma década. O caminho traçado pela Instituição é marcado pela 

disponibilização de oportunidades de inovação e elaboração de respostas críticas e 

criativas que são debatidas nos espaços acadêmicos.  

A FSG – Centro Universitário reforça seu compromisso com a responsabilidade 

socioambiental por meio da implementação de estratégias de ensino e da promoção de 

projetos inovadores com foco na inclusão social, no desenvolvimento econômico, na 

defesa do meio ambiente, na produção artística e na memória e patrimônio cultural. 

Sendo assim, todos os sujeitos que integram a FSG - gestores, professores, funcionários 

e alunos - são convidados a participarem efetivamente das ações e dos projetos. 

Considerando o exposto, a FSG vem atuando de forma ampla e comprometida 

para contribuir com o avanço das metas propostas pelos ODS. No Quadro 7 é 
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apresentada uma síntese correlacionando ODS e algumas das atividades propostas pela 

Instituição. 

 

Quadro 7: Associação entre ODS e programas/atividades/ações desenvolvidas pela 
FSG. 

ODS Programas/atividades/ações  

ODS 1 – Erradicação da 

pobreza 

arrecadação de alimentos, materiais de higiene, entre 

outros 

ODS 3 – Saúde e bem estar 
serviços prestados pelo Centro Integrado de Saúde, 

Clínica Odontológica, Complexo Esportivo 

ODS 4 – Educação de 

qualidade 

elaboração de cartilhas, que foram disponibilizadas 

para a comunidade, qualificação permanente dos 

professores, entre outros 

ODS 6 – Água potável e 

saneamento 

ações institucionais  de adequação da infraestrutura 

da FSG, com a implementação de tecnologias de 

maior eficiência ambiental, coleta de eletroeletrônicos 

e materiais escolares, entre outros 

ODS 16 – Paz, justiça e 

instituições eficazes 

serviços prestados pelo Escritório Modelo de 

Advocacia Cidadã (EMAC), entre outros 

ODS 17 - Parcerias e meios de 

implementação 

representações em órgãos e entidades externas, entre 

outros 

Fonte: Comitê de Responsabilidade Social. 

 

Garantir um espaço de igualdade e inclusão na educação, se faz necessário, 

priorizando a qualidade de ensino e a satisfação de todos os alunos que buscam sua 

formação na - FSG Centro Universitário da Serra Gaúcha. Pensando na importância 

disso, como preceito moral na formação de nossos educandos, foi criado o PADI - 

Programa de Atenção à Diversidade e Inclusão, voltado para atender todos os alunos, 

com necessidades especiais, garantindo a acessibilidade dos mesmos em todos os 

espaços acadêmicos. Investimos 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 ao corpo docente 

que recebe esses alunos, garantindo a excelência no processo ensino-aprendizagem.  

Para atender os alunos surdos, o PADI, no momento, conta com 4 

tradutores/intérpretes de Libras para acompanhar os alunos com surdez, dentro da sala 

de aula, bem como disponibiliza horários, para que esses profissionais, possam estar 

acompanhando e auxiliando os alunos na realização de trabalhos, leituras e escrita de 

textos, tradução de vídeos e outras necessidades que porventura tragam.  
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No Fórum Docente, evento semestral destinado aos professores da IES, as 

temáticas, em especial a diversidade e a valorização da cultura local, 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, a FSG participa da Semana de Responsabilidade Social, momento 

quando são desenvolvidas atividades concernentes à temática. Desse modo, a Semana 

supramencionada 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.  

Na FSG, nos dias 31/maio e 01/julho de 2021 foi realizado o 4º Congresso de 

Responsabilidade Socioambiental da FSG, tendo como o tema “Responsabilidades para a 

busca de um mundo sustentável”. Os palestrantes participantes foram: 

- Data: 31/05/2021 - Palestra de abertura: Andamento da Agenda 2030 em tempo de 

pandemia - Prof. Dr. José Carlos Barbieri; 

- Data: 01/06/2020 – Palestra: Inovação Social - Sr. Tiago Luiz Schmidt - Presidente da 

Sicredi Pioneira RS. 

 

O evento contou com 08 diferentes categorias de trabalhos, sendo: Educação 

Ambiental; Gestão Ambiental Pública e Privada; Responsabilidade Social; Saúde Pública; 

Sustentabilidade e Inovação; Sustentabilidade e Políticas Públicas; Tecnologias 

Ambientais e Outros Temas. Foram 436 participantes do evento. A Figura 4 refere-se ao 

e-card de divulgação do Congresso e a Figura 5 o registro da realização do evento. 
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Figura 4: E-card de divulgação do evento. 
Fonte: Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

  

Figura 5: Registros do 4º Congresso de Responsabilidade Socioambiental da FSG. 
Fonte: Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

 No que tange as ações relacionadas a preservação e conservação do meio 

ambiente, merece destaque as seguintes ações realizadas no ano de 2021: 

• Campanha de arrecadação de equipamentos eletrônicos para E.M.E.F. Tancredo 

Neves - Mutirão de Arquitetura Social (MAS) – Drive Thru: campanha para 

arrecadação de equipamentos subutilizados veiculada na internet e na imprensa. Os 

equipamentos foram recolhidos em um Mutirão Drive-thru no estacionamento da FSG 

e foram formatados e ajustados para funcionarem com a eficiência necessária através 

de parceria com instituições de informática e o Curso de Ciências da Computação;  
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• Coleta de materiais escolares: com a finalidade de reciclagem e reutilização, doação a 

comunidades e implantação de uma Biblioteca Itinerante;  

• Outubro Rosa – Pet: campanha de conscientização e atendimento de alterações de 

mama e aparelho reprodutivo de fêmeas, pet convencionais e não convencionais;  

• Novembro Azul – Pet: campanha de conscientização e atendimento de alterações 

relacionadas ao sistema reprodutivo de machos, pet convencionais e não 

convencionais. 

 

No ano de 2021, merece destaque a atividade promovida pelo curso de 

Gastronomia por meio do “Curso profissionalizante para atendimento em bares e 

restaurantes”. A atividade foi voltada para o público LGBTQIA+, negros, mulheres chefes 

de família e pessoas em vulnerabilidade social. Foram 11 alunos, que participaram da 

capacitação profissionalizando para o atendimento de bares e restaurantes. 

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

promoção dos direitos humanos, sendo que merece destaque o Programa FSG Sem 

Barreiras. 

Pensando na importância da inclusão para alunos com necessidades especiais, a 

FSG conta com o Programa FSG sem Barreiras. Participam do programa, alunos que já 

não estão em escolas especiais ou outras instituições de ensino e que necessitam de um 

olhar diferenciado. Atualmente são atendidos 30 alunos, do sexo masculino e feminino, 

nos sábados pela manhã. A faixa etária, dos alunos é de 10 até 50 anos, no presente 

momento. Dentro da enorme gama de necessidades especiais, atualmente temos alunos 

com deficiência intelectual, autismo, Síndrome de Down e esquizofrenia, que através do 

esporte e atividades lúdicas, focando na importância da saúde física e mental de todos.  

Para a realização deste trabalho contamos com o apoio de diversos profissionais, 

que atuam direta ou indiretamente dentro do Programa. Alunos do curso de Psicologia, 

Terapia Ocupacional, Educação Física e Nutrição. 

Ainda, merecem destaque as ações realizadas pelo grupo Cruzeiro do Sul 

Educacional.  A Cruzeiro do Sul Educacional possui o respeito à identidade e à 

diversidade como um de seus valores Institucionais. Buscamos construir um ambiente 

saudável, justo e igualitário, fomentando a adoção de condutas éticas e reforçando a 

vedação à adoção de comportamentos de desrespeito ou discriminatórios. 

Deste modo, construímos nosso Código de Conduta de modo a evidenciar este 

compromisso em todas as vertentes de nossa atuação. A nossa área de Conformidade, 
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como guardiã deste documento, desenvolve periodicamente ações de conscientização e 

comunicação interna com o objetivo de reforçar a conduta esperada de nossos 

colaboradores visando assegurar a manutenção do ambiente de trabalho que almejamos. 

No ano de 2021, a área de Conformidade abordou em tais ações temáticas como assédio 

moral e sexual, igualdade e violência de gênero, combate à discriminação racial, 

intolerância religiosa, diversidade cultural, LGBTfobia e proteção ao meio ambiente. A 

seguir são apresentadas as ações de comunicação e de conscientização desenvolvidas. 

  
Dia nacional de combate ao assédio moral Dia mundial do meio ambiente 

 

 

Dia internacional de combate à violência contra a mulher 

Figura 6: Ações de comunicação e de conscientização realizadas em 2021. 
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Dia internacional LGBTfobia Dia Nacional de Combate ao Racismo 

 
 

 

Dia da diversidade cultural Dia internacional da luta contra a 
discriminação racial 

 

Figura 6: Ações de comunicação e de conscientização realizadas em 2021 
(continuação). 
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Dia internacional LGBTfobia Dia Nacional de Combate ao Racismo 

 
 

 

Figura 6: Ações de comunicação e de conscientização realizadas em 2021 
(continuação). 
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Dia Internacional da Mulher Dia Nacional de combate a intolerância 
religiosa 

 

  

 
Resumo Compliance Weeks Portal de Ética e Conformidade 

 

Figura 6: Ações de comunicação e de conscientização realizadas em 2021 

(continuação).  
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Além disso, também aplicamos a todos os colaboradores da Companhia o 

treinamento sobre o Código de Conduta, que contemplou orientações sobre a vedação 

quanto a adoção de condutas discriminatórias ou preconceituosas, relacionadas a etnia, 

nacionalidade, gênero, orientação sexual, religião ou crença, faixa etária, convicção 

política, estado civil, aparência física ou qualquer outra condição especial. 

Por fim, com a preocupação de dar voz a todos os membros da nossa comunidade 

e identificar de forma rápida possíveis violações de direitos, disponibilizamos um Canal de 

denúncias aberto ao público interno e externo, por meio do qual são apurados possíveis 

casos de discriminação que, se confirmados, são remediados por meio de ações 

disciplinares e educativas.    

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 

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.  

No ano de 2021, a FSG promoveu o 4º Congresso de Responsabilidade 

Socioambiental, que teve como objetivos:  

- Analisar o andamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; 

- Apresentar ações de inovação social, em especial relacionadas ao cooperativismo; 

- Instigar a reflexão sobre o papel de cada profissional para alcançar os princípios da 

sustentabilidade e de cidadania, entre outros. 

O Congresso supramencionado tem ocorrência bianual e no ano de 2021 ocorreu 

de maneira totalmente on-line, o que se mostrou muito positivo, pois pessoas de todo o 
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país tiveram a oportunidade de participar. O evento teve como temática 

“Responsabilidades para a busca de um mundo sustentável” e um público de 436 

participantes. No Quadro 8 são apresentados os quantitativos de resumos publicados 

nessa última edição do evento. 

 Vale ressaltar, que em 2021, a FSG elaborou sua Tese de Inovação, reafirmando 

seu compromisso e comprometimento com o desenvolvimento econômico local. Por meio 

dessa iniciativa, a IES busca ampliar a educação continuada e a inserção na comunidade 

com a prestação dos serviços ofertados, na otimização e transparência dos processos e, 

consequentemente, em uma melhor comunicação interna e externa e na consolidação da 

marca e ampliação das parcerias da FSG com as empresas da região.  

 

Quadro 8: Número de resumos publicados no 4º Congresso de Responsabilidade 
Socioambiental da FSG. 

Tema Grupos de Trabalhos 
Número 

de 
Resumos  

“Responsabilidades para 
a busca de um mundo 

sustentável” 

Educação ambiental 02 

Gestão ambiental pública e privada 04 

Responsabilidade social 16 

Saúde pública 17 

Sustentabilidade e inovação 01 

Sustentabilidade e políticas públicas 04 

Tecnologias ambientais 01 

Outros Temas 05 

Total 50 
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 Gerência de Graduação EaD e Educação Profissional, 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. 
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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 Empreendedorismo, Trabalhabilidade e Inovação e que pretende contribuir 

para a formação profissional dos estudantes, por meio de ações voltadas ao mercado de 

trabalho, do fomento e da divulgação de vagas de trabalho em todas as regiões do país, 

além do uso de plataformas específicas de gestão da carreira dos estudantes e do uso de 

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. 

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. 
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• Inovando Podcast. 

• I Jornada de Aprendizagem Criativa. 

• Decifrando a Aprendizagem Adaptativa. 

• Comunidade Virtual de Práticas Pedagógicas (Portal Edtech). 

• Ciclo de Webinares da Felicidade. 

 

Para conhecer as ações em tempo real do NIAC, acesse a página do Núcleo por meio do 

link: 

https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/NcleodeInovaoAcadmica/SitePages/N.as

px, disponível no sharepoint. 

 

O Núcleo de Internacionalização (N.I.), vinculado à Gerência de Graduação EaD e 

Educação Profissional, foi concebido no sentido de reunir e de organizar as ações da 

instituição para fomentar as práticas, intercâmbios e convênios no sentido de fomentar 

Eventos e Acordos Internacionais que envolvam os cursos e as áreas de EaD com 

instituições estrangeiras. O objetivo geral do Núcleo de Internacionalização (N.I.) é 

estimular, por meio de projetos específicos, as práticas acadêmicas que favoreçam o 

intercâmbio de ideias e de projetos necessários à formação dos egressos e dos docentes, 

de acordo com os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) no que se refere aos cursos de graduação e de extensão (cursos 

livres). O Núcleo é formado por seis projetos que se interconectam e que, tratam de 

pontos específicos do processo formativo do estudante e do desenvolvimento e 

aprimoramento docente, além de dialogar com os pilares institucionais de pesquisa, 

extensão e ensino, que estão na essência da vida universitária. A saber: Literacia Digital, 

Práticas de Investigação, Inovação e Empreendedorismo, Estágio Curricular 

Supervisionado, Tecnologias e suas Aplicações e Impactos, Empregabilidade e Práticas 

Profissionais. O N.I. visa a articular propostas inovadoras e diferenciadas de projetos 

interdisciplinares, juntamente com as coordenações de cursos e os programas ofertados 

pela Cruzeiro do Sul Virtual, em especial nos componentes curriculares: Atividades 

Presenciais Programadas (APPs), Seminários, Metodologia Científica, Projetos Inter e 

Multidisciplinares, Estágio Curricular Supervisionado, entre outras. O N.I. é apoiado em 

sua concepção, proposição e na avaliação de seus projetos e ações por um Comitê 

Específico. 

 

https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/NcleodeInovaoAcadmica/SitePages/N.aspx
https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/NcleodeInovaoAcadmica/SitePages/N.aspx
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No 2º. Semestre de 2021, o NI realizou 05 (cinco) eventos com professores 

nacionais e estrangeiros do Brasil, da Argentina, do Chile, da França, da Holanda, de 

Portugal e da Suíça. Houve, ainda, a parceria com algumas IES nacionais, dentre as 

quais destacamos: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), a Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás (PUC-GO). 

A seguir relacionamos, brevemente, as atividades realizadas. 

• Oficina Brasil – Polônia: o Uso das Tecnologias no Ensino Aprendizagem. Período de 

26 e 27 de Abril de 2021 - foram realizadas 02 (duas) oficinas com o Departamento de 

História da Universidade de Varsóvia na Área de Licenciaturas. 

• Simpósio América Latina: Religião, Sociedade e Cultura. Período de 04 e 05 de Maio 

de 2021 - foram realizadas 06 (seis) mesas de discussões com temáticas pertinentes 

ao simpósio, envolvendo professores de Universidades do Chile e da Argentina. 

• Evento do 11 de setembro: 20 anos. Realizado em 10 de setembro de 2021 - foram 

realizadas 02 (duas) mesas de discussões com temáticas pertinentes ao evento, 

envolvendo professores de Universidades do Chile e da Espanha. 

• V Simpósio Nacional e I Internacional de Estudos das Cidades: “História, Memória e 

Deslocamentos Humanos”. Período de 26 e 27 outubro – Simpósio - foram realizadas 

05 (cinco) mesas de discussões com temáticas pertinentes ao evento, envolvendo 

professores de Universidades da Espanha, de Portugal e da Polônia. 

• Dia Internacional da Saúde Mental (Comemorado em 04 de outubro): Mecanismos 

Fisiológicos de Cura e Recuperação: Uma Perspectiva Científica. Realizado em 10 de 

outubro de 2021 - palestra única com o Prof. Dr. Felipe Fregni (Professor Associado de 

Epidemiologia em Harvard T.H. Chan School of Public Health de Medicina Física e 

Reabilitacão na Harvard Medical School). 

• II Simpósio Internacional de Estudos Pós-Graduados em História das Religiões da 

Cruzeiro do Sul Virtual: Novos e Velhos Desafios Latino-americanos. Período de 28 e 

29 de setembro de 2021 - foram realizadas 05 (cinco) mesas de discussões com 

temáticas pertinentes ao evento, envolvendo professores de Universidades de 

Varsóvia e do Chile. 

 

Além dos eventos acima mencionados, o NI organizou 05 (cinco) minicursos com 

temáticas nas várias áreas do conhecimento, conforme descrito a seguir. Para todas 
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essas atividades, tivemos a participação de um dos membros do NI como mediadores das 

aulas e um professor estrangeiro para ministrar os conteúdos. 

• Minicurso em Ciências Humanas e Sociais: Religião e Cultura na América Latina. 

• Minicurso em Ciências da Saúde e Psicologia: Os Impactos da Pandemia na Saúde e 

na Saúde Mental. 

• Minicurso em Gestão e Negócios: Geoeconomia: Estratégias Políticas e Econômicas 

de Sustentabilidade Global. 

• Minicurso em Ciências Jurídicas: Constituições Latino-americanas: Evolução Jurídica e 

Política. 

• Minicurso NI – Nubem (parceria entre núcleos da EaD): História e Prática da Criação 

de Perfumes Naturais: da Antiguidade à Perfumaria Moderna. 

 

O Núcleo de Saúde e Bem-Estar (NUBEM), vinculado à Gerência de Graduação 

EaD e Educação Profissional e instituído no 1º. Semestre de 2021, surge com a proposta 

de viabilizar os meios institucionais, materiais e humanos, no tocante à realização de 

Pesquisa e Extensão, no âmbito da Saúde e do Bem-estar da comunidade acadêmica e 

administrativa do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul. O NUBEM, por meio das suas 

ações, objetiva ainda, estimular a participação da comunidade acadêmica, promovendo 

uma melhor compreensão dos temas relacionados a saúde, qualidade de vida e 

desenvolvimento das competências socioemocionais. 

O NUBEM é composto por profissionais das diversas áreas do conhecimento, o 

que permite uma visão multi, inter e transdisciplinar nos cuidados com o indíviduo. Desde 

a sua criação, várias atividades já foram realizadas e outras são de ação contínua, dentre 

as quais podemos citar: 

 

• I Simpósio de Práticas Integrativas e Complementares – realizado em novembro de 

2021. Foram realizadas mais de vinte atividades diferenciadas, como palestras, 

debates, demonstrações de práticas integrativas e apresentações de alunos. O evento 

foi gratuito e aberto ao público com inscrição por meio de link específico. 

 

Aulas de yoga para alunos e colaboradores – desde 1º de setembro de 2021, o 

Núcleo de Saúde e Bem-estar da Cruzeiro do Sul Virtual (Nubem) oferece aulas 

gratuitas de yoga para alunos, professores e funcionários de toda a Cruzeiro do Sul 

Educacional. As atividades ocorrem em horários específicos (Terças-feiras: 16h às 17h; 
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Quintas-feiras: 8h15 às 9h15; Sábados: 10h às 11h). Para os encontros é 

disponibilizada uma sala virtual com credenciais amplamente divulgadas na página do 

NUBEM. 

As aulas funcionam com a seguinte dinâmica: 

–Prática física: alongamento e posturas (Asanas) nos 40 minutos iniciais; 

– Prática respiratória: pranayama e relaxamento (Yoga Nidra) nos 20 minutos finais; 

Orientações detalhadas para a realização das práticas são apresentadas aos 

participantes: “Prepare-se 15 minutos antes de começarem as aulas: deixe ao seu 

alcance todos os materiais que serão utilizados (tapete, toalha, incenso e outros)”. A 

prática de Yoga pode revolucionar o seu corpo e a sua mente. 

• Mensalmente são realizadas palestras com a temática de bem-estar e saúde. São elas: 

o Lançamento do NUBEM (agosto de 2021) 

o Conversando sobre Yoga (setembro de 2021) 

o Saúde mental em tempos de pandemia e isolamento social (outubro de 2021) 

o Envelhecimento saudável (novembro de 2021) 

• Projeto Educação Positiva – trata-se de um grupo de estudo a partir da premissa da 

Psicologia Positiva para promover ações junto aos professores e tutores com o objetivo 

de proporcionar o estudo e a aplicação das emoções positivas no processo de ensino e 

aprendizagem; o estudo dos traços positivos (forças, virtudes, inteligência, capacidade 

atlética) de estudantes, professores e tutores; bem como o estudo das instituições 

positivas (democracia, família, liberdade). Todas essas ações são pautadas nos 

estudos de Martin Seligman. Ao longo do ano, ocorreram formações de tutores e 

professores com o apoio da Universidade Corporativa da Cruzeiro do Sul Virtual, de 

maneira que o corpo social do EaD estivesse totalmente preparado para atuar sobre 

essa perspectiva. 

 

Mais informações sobre o NUBEM poderão ser consultadas no sharepoint exclusivo do 

Núcleo. Basta acessar o link: https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/NUBEM 

 

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. 

https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/NUBEM
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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. 

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 e de 

extensão na modalidade a distância; 

• estímulo à implantação de cursos 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. 



53 
 

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 

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 e dos Núcleos da EaD, 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 
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Interdisciplinares têm caráter transversal, o que possibilita uma interlocução entre as 

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

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 e de extensão (cursos livres). 

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. 

O Núcleo de Internacionalização (N.I.), vinculado à Gerência de Graduação EaD e 

Educação Profissional, foi concebido no sentido de reunir e de organizar as ações da 

instituição para fomentar as práticas, intercâmbios e convênios no sentido de fomentar 

Eventos e Acordos Internacionais que envolvam os cursos e as áreas de EaD com 

instituições estrangeiras. O objetivo geral do Núcleo de Internacionalização (N.I.) é 
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estimular, por meio de projetos específicos, as práticas acadêmicas que favoreçam o 

intercâmbio de ideias e de projetos necessários à formação dos egressos e dos docentes, 

de acordo com os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) no que se refere aos cursos de graduação e de extensão (cursos 

livres). 

O Núcleo de Saúde e Bem-Estar (NUBEM), vinculado à Gerência de Graduação 

EaD e Educação Profissional e instituído no 1º. Semestre de 2021, surge com a proposta 

de viabilizar os meios institucionais, materiais e humanos, no tocante à realização de 

Pesquisa e Extensão, no âmbito da Saúde e do Bem-estar da comunidade acadêmica e 

administrativa do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul. O NUBEM, por meio das suas 

ações, objetiva ainda, estimular a participação da comunidade acadêmica, promovendo 

uma melhor compreensão dos temas relacionados a saúde, qualidade de vida e 

desenvolvimento das competências socioemocionais. 

 

Indicador 2.7 Estudo para implantação de polos EaD 

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

graduação; 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. 

A expansão dos polos de EaD ocorre a partir de um planejamento estratégico que 

envolve a Diretoria Acadêmica de Ensino a Distância, as Gerencias de Planejamento e 

Comercial 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 (2016), CI-EAD = 4 (2016) e IGC = 4 (2019). 

Atualmente, a IES possui 47 polos credenciados para oferta de EAD. 

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 
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superiores que atendam às necessidades e ao desenvolvimento das comunidades em 

que ocorre a implantação dos polos. 

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 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. O Quadro 9 apresenta os quantitativos de bolsas de extensão e 

monitorias ao longo do ano de 2021. 

 

Quadro 9: Número de bolsas de extensão e monitorias no ano de 2021. 

Ano/Indicador Bolsas de extensão Monitorias 

2021 28 79 
Fonte: Pró-reitoria Acadêmica.  
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No que se refere aos estágios curriculares, em 2021.1 foram 624 alunos que 

cursaram a referida disciplina, enquanto que em 2021.2 contabilizou-se 1.948 alunos, 

matriculados em modalidades de estágios oferecidos por 20 diferentes cursos.   

Ainda merece destaque, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) – curso de Pedagogia - com atuação em três escolas do município de 

Caxias do Sul: E.M.E.F Fermino Ferronatto; E.M.E.F Paulo Freire e E.M.E.F. Manoel 

Pereira dos Santos. Em 2021.1, participaram do Programa 22 alunos, já para 2021.2, 16 

alunos. 

O Programa de Residência Pedagógica – curso de Licenciatura em Educação 

Física - é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores e 

tem por objetivo aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, 

promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica. No ano de 2021, o 

Programa contou com 01 coordenador institucional (professor da FSG), 03 preceptores 

(professores de escolas municipais e estaduais) e 24 bolsistas (acadêmicos da Educação 

Física – Licenciatura).  As escolas participantes foram: E.E.E.M. Olga Maria Kayser, 

E.M.E.F. Basílio Tchacenco e E.E.E.M. Abramo Pezzi. A Figura 7 é o registro fotográfico 

das atividades que integraram o Programa de Residência Pedagógica. 

 

  

Figura 7: Registro fotográfico das atividades que integraram o Programa de 
Residência Pedagógica. 

Fonte: Coordenação do Curso de Educação Física. 

 

Cabe destacar que a FSG, participou dos seguintes eventos: I Seminário de 

Partilha de Experiências sobre Docência – PIBID e RP da FSG e 1º Encontro Nacional 

PIBID e Residência Pedagógica – Práticas, Vivências, Memórias e Parceria: Professores 

em Formação. Nesses eventos foram realizadas palestras e apresentação de relatos de 

experiência e pesquisa.   

https://escolaomk.wixsite.com/website
https://escolaomk.wixsite.com/website
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Considerando a flexibilização das matrizes curriculares, estão inclusas Disciplinas 

Optativas; Disciplinas on-line (DOLs); Estudos Dirigidos e Atividades Complementares. No 

Quadro 10 são apresentadas as fundamentações das disciplinas optativas, disciplinas on-

line, estudos dirigidos, bem como das atividades complementares. 

 

Quadro 10: 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. 

 

Durante o ano de 2021, com o objetivo de respeitar os protocolos sanitários em 

vigor para a contenção da pandemia de Covid-19, as aulas foram ministradas 

remotamente, utilizando-se o Ambiental Virtual de Aprendizagem (AVA), de forma 

assíncrona ou síncrona, via internet. 



59 
 

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 referem 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). Para tanto, foram convidados todos os 

acadêmicos, professores e funcionários para ações de conscientização acerca da 

pandemia do Coronavírus e medidas e cuidados necessários para o retorno seguro às 

atividades presenciais.  

 

Graduação EaD 

O Centro Universitário, 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. 

A FSG tem como prática a organização das matrizes curriculares e sua 

atualização constante, tanto dos cursos presenciais quanto dos cursos EaD, sempre 

buscando 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. 
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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 

vinculados à Gerência de Graduação EaD e Educação Profissional. 

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 para o uso 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem, as atividades realizadas e/ou transmitidas para os 

polos de 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 

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 
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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 apresenta-se a quantidade de cursos, vagas, ingresso e matrícula geral 

por área dos cursos de graduação EaD no ano de 2021. 

 

Quadro 11: Cursos de Graduação EaD (evolução dos ingressantes) 

Áreas Ano 
Quant. de 

Cursos 
Vagas 

Ingresso 

(Novas 

matrículas) 

Matrícula 

Geral 

(Rematrículas) 

CAN 

(Negócios) 
2021 

36 4.300 713 1.080 

CBS 

(Saúde) 
2021 

13 1.600 309 498 

CHS 

(Licenciaturas e 

Humanidades) 

2021 
36 4.200 434 725 

CETEC 

(Exatas e Engenharias) 
2021 

31 2.600 359 541 

Fonte: Gerência de Graduação EaD e Educação Profissional (a relação de todos os cursos está à disposição 
na IES para eventuais consultas) 

 

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 
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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 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 ano de 2021 em relação aos cursos de 

Pós-graduação presenciais constam na Tabela 1.  

 

 Tabela 1: Indicadores de pós-graduação da FSG.   
Indicador  Resultados 2021 

Cursos ofertados  35 

Vagas ofertadas  525 

Vagas preenchidas  236 

Horas  3.480 h 

Turmas novas  14 

Turmas totais  32 

Horas/disciplinas  360 h 

Professores  235 

Certificados emitidos  243 

Fonte: Pró-reitoria Acadêmica.  
 

A Pós-Graduação conta com o apoio administrativo 

de quatro funcionários responsáveis pelas atividades de registro acadêmico e 
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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 2021, a Pós-Graduação contou com 

235 professores que ministraram 360 disciplinas, destes professores 70% são visitantes e 

30%, 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.   

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 2021, manteve-se a área de negócios, 

com a maior oferta de cursos, sendo que a Saúde cresceu consideravelmente 

principalmente na área voltada a Estética e Biomedicina, seguida pela área de 

Engenharia que também apresentou proposta.  

 

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 
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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. 

 

A inovação, relacionada à noção de ruptura, é um processo estratégico do qual 

fazem parte as ações de busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento e adoção 

de novos produtos, processos ou técnicas organizacionais capazes de agregar valor às 

organizações. O empreendedorismo, como ato de identificar oportunidades e alavancar 

mudanças, também é um ato de transformação da ordem dominante e significa mudar as 

condições vigentes em um determinado ambiente, mediante a utilização de novos 

recursos, ou mediante a utilização, de novas maneiras, dos recursos disponíveis.  

No ano de 2021, as atividades de pesquisa, de inovação tecnológica e de 

desenvolvimento artístico e cultural foram desenvolvidas a partir das demandas 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. As atividades 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.  

No ano de 2021, com a pandemia ocasionada pelo coronavírus, algumas 

atividades de pesquisa, de inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural 

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 meios digitais. 
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No ano de 2021, para a realização das atividades, as bolsas de extensão e de 

pesquisa foram implementadas aos alunos selecionados para atuarem nos diversos 

projetos desenvolvidos na Instituição. As bolsas de extensão totalizaram 28 acadêmicos 

selecionados, conforme editais.  

O desenvolvimento de pesquisas acadêmicas no Centro Universitário FSG 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 

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 
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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 

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, 
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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 é um espaço destinado a estudos, discussões, produções e 

compartilhamento de conhecimentos e práticas relacionadas aos processos de ensino e 

aprendizagem no ensino superior. Tem como principal missão contribuir para a melhoria 

das práticas educativas da FSG, numa perspectiva inovadora e criativa. Entre as ações 

realizadas no ano de 2021 destaca-se: reuniões de estudo, criação perfil Instagram e 

gravações de podcast. 

Em 2021, ainda desafiados pela realidade imposta pela pandemia pela Covid-19, a 

FSG deu continuidade ao projeto CONECTA-FSG. O seu objetivo foi capacitar os 

professores mediante os novos contextos educacionais e 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 oferecidas 

diversas oficinas conforme apresentado a seguir no Quadro 12. 

.  
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Quadro 12: Oficinas realizadas no ano de 2021 referentes ao Projeto Conecta-FSG. 
Tema Datas Duração Participantes 

Vamos falar sobre a A2 19/04 e 22/04/2021 1h30 99 

Vamos juntos conversar sobre estratégias 
de engajamentos dos alunos nas aulas 
síncronas? 

13/05 e 07/06/2021 1h30 87 

Saúde mental docente em tempos de 
pandemia: estratégias de autocuidado e 
promoção de saúde 

29/06 e 01/07/2021 1h30 30 

ZOOM como ferramentas aulas síncronas 26/07 e 29/07/2021 1h30 192 

Ferramentas pedagógicas na prática 16/09 e 17/09/2021 1h 64 

Portal Gente e Gestão 19/10 e 21/10/2021 1h 40 

Inteligência emocional e o ser professor 02/12 e 03/12/2021 1h 44 

Fonte: Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

Ao longo do período de realização do Projeto CONECTA-FSG foram 567 

participantes. Uma síntese das ações desenvolvidas e as perspectivas de ações futuras 

são apresentadas na Figura 8. 

Ainda, considerando o exposto na Tese de Inovação da FSG, no ano de 2021, foi 

publicado um edital para submissão de projetos de pesquisa, extensão e inovação. O 

edital publicado em março/2021tinha como objetivo promover a pesquisa, extensão e 

inovação através da seleção de projetos e ações com viés inovador e enfoque no 

desenvolvimento regional, dando conta das necessidades do ecossistema em que a 

instituição está inserida, bem como na geração de produtos que atendam o mercado e a 

sociedade na resolução de problemas atuais.  A Figura 9 apresenta os projetos em 

desenvolvimento. 

No que tange às ações acadêmico-administrativas para desenvolvimento artístico 

e cultural merecem destaque o Coral da FSG. 

O Coral do Centro Universitário existe há cerca de 5 anos e está acessível para a 

participação da comunidade interna e externa.  Cantar, descontrair, estimular o convívio 

social, desenvolver a musicalidade, incentivar descobertas culturais e despertar os 

talentos de cada indivíduo, estes são alguns dos benefícios encontrados por um grupo 

vocal.  

Desde a criação do Coro, a FSG está sempre representada nos Eventos 

promovidos pela instituição tais como Ciclos de Debates, Congressos, Conferências, 

Seminários, Pátio da instituição e também na comunidade como: Canta Caxias, Festivais, 

Feira do Livro, Natal Caxias, Festa da Uva, Encontro de Corais Universitários, etc. A 

contar da sua criação, o coro trabalhou um repertório de aproximadamente 75 músicas na 

forma coral (4 vozes), das mais variadas vertentes musicais. 
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Figura 8: Resultados do Projeto CONECTA-FSG no ano de 2021. 
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Figura 9: Projetos em desenvolvimento. 

 

 No ano de 2021, o Coral contou com participantes na faixa etária dos 16 aos 80 

anos de idade. O número de integrantes na média durante a pandemia foi de 22 pessoas 

em sua maioria formada por estudantes da FSG e complementada por pessoas da 

comunidade. 

Em 2021, devido à pandemia foram realizadas atividades virtuais (ensaios), e 

produção de vídeo no primeiro semestre da música Gaudete (Alegre-se). A partir de 

setembro de 2021 as atividades presenciais retornaram lentamente com ensaios e 

apresentações: 

• Realizamos um curso de técnica vocal e cuidados para a voz, de julho a agosto de 

2021, gratuito para alunos e coralistas da FSG; 

•  Continuidade de preparação de repertório coral a capela, abrangendo períodos 

históricos e músicas populares variadas; 

• Apresentações: Feira do livro e Abertura do Natal Magnabosco. 

 Ainda, no ano de 2021, ocorreu o Clube de Leitura, durante o 2º Semestre de 

2022, obteve, ao todo, 39 inscritos para participar das rodas de leitura propostas. A 
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divulgação das rodas de leitura foi por meio do Instagram do clube (@clubedeleiturafsg), 

divulgação no site e nas redes sociais da FSG e matéria no Jornal de maior circulação da 

cidade de Caxias do Sul, o Pioneiro. Os encontros foram realizados de forma on-line 

síncrona, ao todo, entre os seis encontros, tivemos 28 participantes. A seguir segue a 

listagem dos livros debatidos em 2021/2: 

- Julho - “Perigo de uma História Única” (Chimamanda Ngozie Adichie) - 05/07 - Roda de 

Leitura  

- Agosto - “Torto Arado” (Itamar Vieira Junior) - 11/08 - Roda de Leitura  

- Setembro - “Corrosão do Caráter” (Richard Sennett) - 13/09 - Roda de Leitura  

- Outubro - “O avesso da pele” (Jeferson Tenorio) - 13/10 - Roda de Leitura  

- Novembro - “Escola Partida” (Ronai Rocha) - 22/11 - Roda de Leitura  

- Dezembro - “Amora” (Natalia Borges Polesso) - 08/12 - Roda de Leitura.  

Na sequência são apresentados e-cards e registro de encontro do projeto (Figura 

10). 

 

a)  

b) 

Figura 10: Divulgação do Projeto via Instagram (a) e registro da roda de leitura (b). 
Fonte: Coordenação do Centro de Comunicação. 

 

 

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 
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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 foram implementadas aos alunos selecionados para 

atuarem nos diversos projetos de extensão desenvolvidos na Instituição, totalizaram 28 

acadêmicos selecionados.  

 

Relação da IES com a sociedade – Ações institucionais voltadas para o 

desenvolvimento econômico e social 

A FSG nos últimos anos vem crescendo, o que trouxe grande visibilidade da FSG 

junto à comunidade local e regional, impactando positivamente na relação de troca 

dessas com a instituição de ensino superior que, por sua vez, busca cumprir, de forma 

ética, com seu papel e responsabilidade social. 

Essa aproximação da FSG com a sociedade se dá por meio da participação em 

Comitês e Conselhos, sendo que a Instituição possui representação junto aos conselhors 

listados a seguir: 

• Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Caxias do Sul (COMPAHC) - 

professores do curso de Arquitetura integram o Comitê, que tem como principal função 

de assessorar e colaborar com a Administração Municipal, em todas as 

questões pertinentes ao tema;  
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• Comissão Municipal de Incentivo à Cultura (COMIC) - responsável pela avaliação 

orçamentária e de mérito dos projetos inscritos na área cultural, que pleiteiam aporte 

de recursos via renúncia fiscal; 

• Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Pompéia (CEP) – objetiva defender os 

interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir 

no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos; 

• Rede de Proteção as Mulheres Vítimas de Violência - constituída por instituições que 

se comprometeram a propor, articular e executar ações de apoio às mulheres vítimas 

de violência; 

• Comissão MAESA: visa analisar as propostas de ocupação dos prédios da MAESA, 

garantindo à comunidade o acesso a área representativa para o município; 

• Conselho de Administração (CRA);  

• Conselho de Biomedicina 5ª Região (CRBM); 

 

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), Complexo de Medicina Veterinária, Escritório Modelo de Advocacia 

Cidadã (EMAC), Projeto Percursos, 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, de negócios, de engenharias, 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 2021, 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 
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professores, acadêmicos e estagiários dos cursos de Biomedicina, Educação Física, 

Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia, Nutrição e Terapia Ocupacional. 

Podem buscar atendimento crianças, adultos e idosos.  

O número de atendimentos do Centro Intergrado de Saúde, no ano de 2021, 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: o espaço conta com diversos serviços 

laboratoriais de análises clínicas, sendo que são oferecidos: exames laboratoriais, 

toxicológicos, para medicina ocupacional e para Covid-19. 

- Clínica de Biomedicina Estética: os serviços prestados são: Ultrassom Focalizado de 

Alta Intensidade, Radiofrequência, Carboxiterapia, Intradermoterapia, Procedimento 

Estético Injetável para Microvasos, Microagulhamento, Toxína Botulínica, Preenchimento 

de Olheiras, Preenchimento de Lábios, Peelings, Lipo de Papada. 

 

 
 

Figura 11: Número de atendimentos do Centro Integrado de Saúde em 2021. 
Fonte: Centro Integrado de Saúde. 

 

- Clínica de Estética: Limpeza de Pele, Design de Sobrancelha, Maquiagem, Massagem 

Modeladora, Massagem Relaxante, Peeling Facial, Lipocavitação, Radiofrequência Facial, 

Radiofrequência Corporal, Hidratação Capilar. 

- Psicologia: os serviços prestados são: Avaliação Psicológica e Psicoterapia. 
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- Fisioterapia: os serviços prestados são: Fisioterapia Solo, Fisioterapia Aquática, Projeto 

Pilates, Projeto Fibromialgia e Dor Miofascial, Projeto Pós Covid-19.  

- Nutrição: os serviços prestados são: Projeto Nutrir com Saúde Mais. 

- Terapia Ocupacional: os serviços prestados são: Terapia Ocupacional Solo. 

- 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). 

No ano de 2021, a Clinica Odontológica realizou 1.704 atendimentos à 

comunidade. 

Ao longo do ano de 2021, foram mantidos os 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 de atendimento; definição de protocolos de 

uso e descarte dos equipamentos de proteção individual, entre outros. 

 

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.  No 

EMAC é realizado o atendimento jurídico judicial e extrajudicial nas áreas: cível, 

especialmente família; trabalhista, para domésticas e previdenciário. Atua-se em direito 

penal na área extrajudicial assessorando indiciados nos Acordos de Não Persecução 

Penal junto ao Ministério Público Federal.  Ainda, conjuntamente com o CAM (Centro de 

Atendimento aos Migrantes), é efetuado o atendimento aos migrantes quanto à 
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regularização e outras demandas da referida população. O serviço prestado é totalmente 

gratuito realizado por alunos com supervisão dos professores. 

O objetivo do EMAC é oportunizar os estudantes de Direito a prática da advocacia 

contenciosa e preventiva, 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, já 

o cliente de receber atendimento jurídico de forma gratuita.  Também, no mesmo espaço 

contamos com estagiários da psicologia que sempre enriquecem o ambiente com outra 

visão sobre os conflitos tratados.  

Os dados referentes aos atendimentos de 2021 são: 

• Intramuros (nas dependências do EMAC):  

o Pessoas atendidas: 220 

o Atendimentos: 459 

• Extramuros:  

o Pessoas atendidas: 11 

o Atendimentos: 22 

 

Complexo de Medicina Veterinária 

O Complexo conta com laboratórios especializados, ambulatórios e também bloco 

cirúrgico para animais de pequeno e de grande porte, ocupando uma área de cerca de 2 

mil m². 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. A estrutura para atendimento de grandes animais será 

disponibilizada em 2022, com atendimentos clínicos, cirúrgicos e laboratoriais. Podendo 

esse suporte ser disponibilizados para rebanhos, nos quais o médico veterinário poderá 

enviar amostras para serem analisadas. 

O objetivo dos atendimentos de pets convencionais e não convencionais, além do 

atendimento de animais de grande porte e suporte laboratorial para médicos veterinários, 

principalmente.  

Todos os atendimentos e procedimentos são acompanhados pelos alunos do 

curso de graduação, os quais são selecionados no início do semestre. Para tanto, é 

utilizado o critério de prioridade de escolha, onde os alunos que estão mais adiantados no 

curso escolhem uma das 54 vagas disponibilizadas para realização de estágios no centro 

clínico. Essa escolha é para acompanhar um setor durante uma tarde, onde, ainda, este 
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terá a companhia de no máximo mais 2 alunos, perfazendo 3 alunos/setor/professor. Isso 

possibilita um atendimento, quase que personalizados e ao professor a criação de 

dinâmicas para correção de alguma fragilidade do aluno. 

 

Tabela 2: Atendimentos de acordo com os ambientes do Complexo Veterinário no 
ano de 2021. 

Ambientes do centro clínico Número de procedimento 

Bloco Cirúrgico de pequenos animais 35 

Clínica de pequenos 164 

Diagnóstico por imagem 30 

lab de Microbiologia 12 

Lab de Parasitologia 8 

Lab de Patologia Animal 8 

Lab de Patologia clínica 87 

Total Geral 344 

Fonte: Coordenação do curso de Medicina Veterinária. 

 

Projeto Percursos 

O Projeto Percursos é destinado a todos os alunos de graduação e ocorre por 

meio de oficinas e grupos reflexivos sobre as novas demandas do mundo do trabalho e a 

empregabilidade. No ano de 2021 foram atendidos 10 acadêmicos. Na Figura 12 é 

apresentado o e-card de divulgação das atividades. O Projeto teve como objetivos:  

- Refletir sobre competências que auxiliem os participantes na adaptação ao seu contexto 

profissional;   

- Potencializar recursos de adaptabilidade de carreira diante das mudanças do mercado 

de trabalho;   

- Colaborar com a construção de projetos de planejamento de carreira a fim de favorecer 

a inserção no mercado de trabalho;   

- Contribuir para a consolidação de habilidades e competências requeridas no Século XXI 

e no contexto pós-pandemia.  
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Figura 12: Número de atendimentos do Centro Integrado de Saúde em 2021. 
Fonte: Coordenação do Centro de Saúde. 

 

FSG sem Barreiras 

Pensando na importância da inclusão para alunos com necessidades especiais, a 

FSG conta com o Programa FSG sem Barreiras que há 17 anos atende alunos da região. 

São alunos que já não estão em escolas especiais ou outras instituições de ensino e que 

necessitam de um olhar diferenciado. Neste sentido o FSG sem Barreiras, passa a ser um 

espaço de socialização, trocas, vivências, tanto para quem dele usufrui, como para 

discentes de outros cursos que atuam diretamente com a comunidade envolvida.  

Atualmente atendemos 30 alunos, do sexo masculino e feminino, nos sábados 

pela manhã. Contamos com os espaços da sala de ginástica, quadra de esportes e 

academia para realizarmos atividades com os mesmos. A faixa etária dos alunos é de 10 

até 50 anos no presente momento. Dentro da enorme gama de necessidades especiais, 

atualmente temos alunos com deficiência intelectual, autismo, Síndrome de Down e 

esquizofrenia, que através do esporte e atividades lúdicas, focando na importância da 

saúde física e mental de todos.  
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Para a realização deste trabalho contamos com o apoio de diversos profissionais, 

que atuam direta ou indiretamente dentro do Programa. Alunos do curso de Psicologia 

têm neste espaço a possibilidade de realizarem seus estágios, atualmente contamos com 

5 estagiários de ênfase que desenvolvem diversas atividades com os alunos. Também, 

contamos com uma estagiária da Terapia Ocupacional e 1 estagiário do curso de 

Educação Física, sendo um espaço de planejamento, ação e reflexão, colocando em 

prática os conteúdos vistos em seus respectivos cursos de formação. Além disso, 

contamos com alunos do curso de Nutrição, que preparam o lanche que é oferecido para 

os usuários, salientando que isso é muito importante, pois muitos fazem uso de 

medicação e necessitam desse aporte para que consigam ter êxito nas tarefas realizadas. 

Importante salientar que, além dos alunos da FSG, também contamos com pessoas 

voluntárias, que conheceram o Programa e junto com todos estão engajadas nas diversas 

atividades que são oferecidas (atualmente contamos com 3 voluntários). 

Além do atendimento para os alunos, também propomos atividades para os 

familiares, que levam seus filhos no Programa. Para a maioria das mães é o único 

momento que elas têm para cuidar de si, para fazerem algo sem ter o filho do lado. Neste 

sentido, enquanto os alunos estão com suas atividades, as mães participam de oficinas 

que são trabalhadas por ex-alunos da FSG, que na sua formação tiveram a oportunidade 

de conhecer o trabalho desenvolvido e após a conclusão de curso se ofereceram para 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que passam 24h por dia 

somente em função de seus filhos. Cada sábado é uma oficina realizada com duração de 

2h: Oficina com uma psicóloga (ex-aluna do curso de Psicologia) Oficina de Pilates (ex-

aluna do curso de Fisioterapia); Oficina na academia (ex-aluno do curso de Educação 

Física) e no quarto sábado do mês abrimos o espaço para que outros cursos da FSG 

possam estar propondo atividades diferenciadas para elas, por exemplo: tiveram oficina 

de sabonetes com alunos do curso de Farmácia.  

Com a pandemia, que assolou a todos, os alunos não puderam participar do 

Programa em 2020 e metade de 2021. Retomamos as atividades em agosto de 2021 e 

este retorno foi muito significativo, pois a maioria dos alunos, com necessidades 

especiais, não tem a possibilidade e oportunidade de frequentarem espaços de lazer. O 

FSG sem Barreiras é um lugar de escuta, trocas e aprendizagens significativas, voltado 

para uma parcela da sociedade tão carente de um olhar especial e acolhedor. 
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Dia da Responsabilidade Social 

A Semana de Responsabilidade Social de 2021 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 20 a 25 de setembro de 2021, 

diferentes atividades para comunidade interna e externa, como pode ser visualizado no 

Quadro 13. O selo recebido consta na Figura 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 concretiza a participação 

da FSG na Campanha de Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior 

promovida pela ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior). No 

período mencionado foram realizadas atividades nas áreas de educação, saúde, cultura e 

meio ambiente, conforme descrito no Quadro 13, sendo que foram registrados: 

• Participação de docentes: 78; 

• Participação de discentes: 809; 

• Participação da comunidade: 1.859; 

• Participação de funcionários: 65. 

 

 

Figura 13: Selo concedido pela participação na campanha da ABMES. 
Fonte: Pró-reitoria Acadêmica. 



Quadro 13: Descrição das atividades realizadas na Semana da Responsabilidade Social de 2021. 

Data                    
(21 a 24/09) 

Horário Curso(s) 
Atividade 

(palestra/atendimento/escuta) 

Público-alvo (comunidade 
acadêmica/comunidade em 

geral/pais/crianças/idosos/instituição) 

Plataforma e link 
de acesso 

23/09/21 
15:00 às 

17:00 
Gastronomia Curso de massas frescas Comunidade em geral Zoom  

21 a 23/09 
8:00 às 9:00 
e das 13:00 

às 14:00 
Odontologia Orientações em Saúde Bucal Pacientes usuários da Clínica Odontológica 

Presencial na 
Recepção da 
Clínica de 
Odontologia 

21/09/21 
15:00 às 

17:00 

Projeto Nutrir 
com Sáude 
Mais+ 

Oficina de Gastronomia + atividade em 
parceiria com os cursos de Fisioterapia e 
Psicologia 

Comunidade em geral 
Presencial no 
Laboratório de 
Técnica Dietética 

21/09/21 
14:00 às 

16:00 
Direito Orientações jurídicas Comunidade em geral 

Presencial - 
EMAC 

21 a 24/09 
14:00 às 

18:00 
Farmácia Recebimento de óleo utilizado Comunidade geral e acadêmica Presencial 

21 a 24/09 
14:00 às 

18:00 
Enfermagem 

Cuidados de saúde na pandemia: 
aferição de pressão arterial e saúde 
mental 

Colaboradores da FSG Presencial 

21 a 24/09 
14:00 às 

18:00 
Farmácia 

Recolhimento de medicamentos vencidos 
e não vencidos 

Comunidade geral e acadêmica Presencial 

21/09/21 13:30 às 
17:30 Fisioterapia 

Orientações de Educação em Saúde na 
APAE 

Pais, familiares e cuidadoras das crianças que 
frequentam a APAE 

Presencial 

21/09/21 
13:30 às 

17:30 Fisioterapia 

Orientações de Educação em Saúde no 
CCC 

Idosos que frequentam o CCC (Centro de 
atendimento aos idosos de Caxias do Sul) 

Presencial 

21/09/21 
19:30 às 

22:30 

Centro de 
Negócios e 
Labin Social 

CIAI - Centro de informação e 
atendimento ao imigrante (Prefeitura de 
Caxias do Sul) 

Comunidade geral e acadêmica Zoom  

21/09/21 
19:30 às 

22:30 

Centro de 
Negócios e 
Labin Social 

Projeto Acolher - educação alimentar com 
PANCs 

Comunidade geral e acadêmica Zoom  

21/09/21 
19:30 às 

22:30 

Centro de 
Negócios e 
Labin Social 

Indicadores para ONGs - Projeto Joana 
Darc 

Comunidade geral e acadêmica Zoom  

21/09/21 
19:30 às 

22:30 
Centro de 
Negócios e 

Implantação de uma brinquedoteca Comunidade geral e acadêmica Zoom  
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Labin Social 

21/09/21 
19:30 às 

22:30 

Centro de 
Negócios e 
Labin Social 

Troca solidária com moeda social Comunidade geral e acadêmica Zoom  

22/09/21 
19:30 às 

22:30 

Centro de 
Negócios e 
Labin Social 

Biblioteca Social  Comunidade geral e acadêmica Zoom  

22/09/21 
19:30 às 

22:30 

Centro de 
Negócios e 
Labin Social 

Projeto Labin Social Comunidade geral e acadêmica Zoom  

22/09/21 
19:30 às 

22:30 

Centro de 
Negócios e 
Labin Social 

Biblioteca Social na Ong CAE Comunidade geral e acadêmica Zoom  

22/09/21 
19:30 às 

22:30 

Centro de 
Negócios e 
Labin Social 

Treinamento para a empregabilidade  Comunidade geral e acadêmica Zoom  

24/09/21 
19:30 às 

22:30 

Centro de 
Negócios e 
Labin Social 

CAPC - Centro de Auxílio às Pessoas 
com Câncer  

Comunidade geral e acadêmica Zoom  

24/09/21 
19:30 às 

22:30 

Centro de 
Negócios e 
Labin Social 

Biblioteca Interativa Comunidade geral e acadêmica Zoom  

24/09/21 
16:00 às 

19:00 

ADSerra 
(associação dos 
professores) 

Brinquedo social - Arrecadação de 
brinquedos novos e usados 

Comunidade geral e acadêmica Presencial 

Fonte: Pró-reitoria Acadêmica. 



Laboratório de Inovação Social - Labin  

O Laboratório de Inovação Social da FSG – Centro Universitário da Serra Gaúcha, 

ou apenas LABIN SOCIAL, reúne toda a capacidade física e intelectual presente na 

instituição para transformar a vida da população que vive em vulnerabilidade social na 

cidade de Caxias do Sul e região. A ideia é que por meio de projetos sociais, a vida 

dessas pessoas seja impactada de forma positiva. 

O Labin tem como missão: “Desenvolver projetos auto gerenciáveis de inovação e 

empreendedorismo social, por meio da produção de conhecimento e estudos voltados a 

ações de impacto para a população em vulnerabilidade social.”. No ano de 2021, foram 20 

projetos realizados e mais de 1000 pessoas atendidas. 

 

 

 

Figura 14: Estrutura do Labin. 
Fonte: Coordenação do Labin. 

 

 

 

 

INOVAÇÃ
O 

SOCIAL 

ÁREA 
DE 

EVENTO
S 

ÁREA DE 
RELACIONAME
NTO EXTERNO 

ÁREA 
DE 

AÇÕES E 
PROJET

OS 



84 
  

 

Ações relacionadas à Covid-19 

 No ano de 2021, em decorrência da pandemia por Covid-19, a FSG realizou ações 

voltadas ao público interno e externo relacionadas à prevenção, assim como recuperação 

de pacientes que contraíram o coronavírus. A seguir são apresentadas as ações 

realizadas: 

• Programa de reabilitação pneumofuncional em indivíduos Pós Covid-19: consiste no 

atendimento multidisciplinar (alunos de fisioterapia e psicologia com professores 

supervisores) para pacientes curados da Covid-19 e que apresentaram acometimento 

pulmonar leve, moderado ou grave. Ao ingressarem no programa, é realizado nos 

pacientes a anamnese e alguns testes com o intuito de avaliar a função pulmonar, 

força muscular respiratória, força muscular distal, capacidade funcional e status 

funcional. Após os pacientes realizam exercícios de treinamento da musculatura 

inspiratória, exercício aeróbico e de força muscular periférica, padronizados por 

protocolo, mas atendendo e obedecendo as necessidades e os limites individuais. 

Após dois meses de tratamento, os testes são refeitos, a fim de acompanhar a 

evolução de cada paciente; 

• Semana do uso racional de medicamentos: divulgação em aulas da disciplina de 

Práticas Farmacêutica e debates sobre a vacinação, tema escolhido pelo Conselho 

Regional de Farmácia (CRF) para a realização desta campanha. “Vacina é 

prevenção”. Atividades ocorreram na semana de 05 de maio a 11 de maio de 2021;  

• Vacinação para professores e trabalhadores da FSG: a partir da parceria entre a FSG, 

SUS e a Secretaria Municipal de Saúde, foram liberadas as doses de vacinas contra a 

Covid-19 para serem aplicadas pelo curso de Enfermagem nos trabalhadores da FSG 

nas nossas instalações do Centro Integrado de Saúde (CIS). Desta forma, foram 

contemplados para a vacinação no CIS: professores, funcionários, trabalhadores 

terceirizados, bolsistas e menores aprendizes.  

 

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.  
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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 prática 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. 

A produção docente também é incentivada por meio do desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, extensão e inovação, em especial os alavancados pela 

consolidação da Tese de Inovação da FSG. A produção de conhecimento resultante do 

desenvolvimento das pesquisas poderá resultar em publicações para o corpo docente. 

Além da difusão do conhecimento, 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: 

• Modulor - Revista do Curso de AU FSG; 

• Revista de Enfermagem da Serra Gaúcha; 

• Rhea Revista do Curso de Psicologia; 

• Congresso Internacional de Motricidade da Serra Gaúcha; 

• Revista Global Manager;  

• Revista Global Manager Acadêmica; 

• Revista do Curso de Direito da FSG; 

• Revista de Contabilidade, Ciência da Gestão e Finanças; 

• Revista Imagem; 

• 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; 

• Anais - Seminário de Iniciação Científica de Ciências Contábeis 

• Anais - Mostra de Iniciação Científica Curso de Psicologia da FSG 

• Revista Científica do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário da Serra Gaúcha; 

• SGP - Unidade Bento Gonçalves 
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• Revista Pós Graduação 

• Livros Digitais FSG 

• Livros Digitais EAD FSG 

 

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. No ano de 2021, dois professores da FSG receberam 

auxílio de qualificação docente.  

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. 

No ano de 2021, o IX Congresso de Pesquisa e Extensão ocorreu entre os dias 27 

a 30 de setembro, em formato on-line. Na ocasião ocorreram palestras e oficinas 

relacionadas a temáticas de relevância para o desenvolvimento científico. Além disso, 

houve a apresentação de 103 resumos/artigos distribuídos em 6 áreas de conhecimento 

(Arquitetura, Design e Engenharias; Ciências Sociais e Jurídicas; Comunicação; 

Extensionista; Negócios; Saúde e Ciências Agroveterinárias). 

Nos dias 31 de maio e 01 de junho de 2021, a FSG promoveu o 4º Congresso de 

Responsabilidade Socioambiental, que ocorreu de maneira totalmente on-line. O evento 

teve como temática “Responsabilidades para a busca de um mundo sustentável” e um 

público de 436 participantes.  Foram 50 resumos expandidos ou artigos completos 

enviados para o evento, sendo que muitos professores e alunos tiveram a oportunidade 

de publicar seus estudos. 

 

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. Em decorrência da pandemia, no ano de 2021 não 

foram realizados intercâmbios. 

 

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.  

 

Encontros com o Reitor 

 A fim de estabelecer um canal de comunicação entre a Reitoria e os discentes, no 

ano de 2021 ocorreram encontros entre o Reitor – Prof. Dr. Denis Chidem – e a 

representação acadêmica dos diferentes cursos da FSG.  

Nos meses de maio/junho de 2021 ocorreram os seguintes encontros:  

a) 1º grupo – maio/2021 – representantes dos cursos de Administração, Ciências 

Contábeis, Comunicação, Relações Públicas; 

b) 2º grupo – maio/2021 – representantes dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional; 

c) 3º grupo – maio/2021 – representantes dos cursos de Arquitetura, Design, Engenharia 

Ambiental e Engenharia Civil; 

d) 4º grupo – maio/2021 – representantes dos cursos de Psicologia, Medicina 

Veterinária, Educação Física e Pedagogia; 

e) 5º grupo – junho/2021 – representantes dos cursos de Farmácia, Nutrição, 

Gastronomia, Odontologia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica. 

 

Semanas Acadêmicas 

As Semanas Acadêmicas são um momento de discussão, que permite aos 

acadêmicos refletirem sobre temas atuais e os desafios profissionais. Em 2021, os 

eventos promovidos permitiram a atualização e o debate entre professores, profissionais e 

alunos sobre atualidades e inovações de cada área. No Quadro 14 são apresentadas as 

semanas acadêmicas realizadas no período em análise.  
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Quadro 14: Semanas Acadêmicas de 2021.   

Semanas Acadêmicas 
V Semana Acadêmica do Centro Integrado de Saúde 07 a 09 dezembro 2021 

Semana Acadêmica do Centro de Tecnologia e Inovação 
29 e 30 de setembro e 

01 de outubro 

Semana Acadêmica do Curso de Ciências Jurídicas 24 a 28 de outubro 

Semana Acadêmica do Centro de Comunicação 23 a 26 de novembro 

Semana Acadêmica do Centro de Negócios 08 a 10 de setembro 
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 os eventos ocorreram de 

forma on-line através da utilização de plataformas virtuais. 

 

Quadro 15: Aulas inaugurais de 2021.   

Aulas Inaugurais                                                                                       Data 

Aula Inaugural do Centro Integrado de Saúde da FSG - “Saúde 

e inovação: tendências e perspectivas 
29/março 

Aula Inaugural do Centro de Negócios - “O futuro mercado do 

trabalho e você. Voe junto!” 
29/março 

Aula Inaugural do Centro de Comunicação - “Cultura pop 

digital” 
13/abril 

Aula Inaugural do Centro de Comunicação – 2ª semestre/2021 30/agosto 

Aula Inaugural do Centro de Ciências Jurídicas – 1º 

semestre/2021 
23/março 

Aula Inaugural do Centro de Ciências Jurídicas – 2º 

semestre/2021 
17/agosto 

Aula Inaugural do Centro de Tecnologia e Inovação – 

“Tecnologias e o mercado”/”Nova economia: startups e Hub de 

inovação”  

06/abril 

Fonte: Pró-reitoria Acadêmica. 

 

 O Centro Universitário da Serra Gaúcha entende que o clima organizacional, o 

comprometimento dos seus colaboradores e a imagem da instituição são reflexos de uma 

ação integrada entre todos os setores e áreas institucionais.   

A participação de todos contribui para que o fluxo de informações, imprescindível a 

uma boa gestão administrativa e acadêmica, atenda às necessidades de comunicação de 

todos os setores envolvidos, de forma a minimizar eventuais ruídos que possam 

comprometer o clima organizacional e o bom andamento de suas respectivas atividades.  
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As decisões de comunicação são subsidiadas pelos dados obtidos a partir de 

estudos e avaliações realizados pela CPA e por pesquisas específicas de mercado, 

sempre norteadas pelas diretrizes do PDI.  

A Diretoria de Marketing e Comunicação, atualmente composta pelas gerências 

de: Comunicação & Marketing, Conversão & Performance, Comercial Presencial, 

Planejamento & BI, Fidelização & Retenção, Comercial EAD e Expansão EAD atendem 

demandas não só  da FSG, mas do grupo do qual é integrante, com foco na reputação e 

identidade das marcas, captação de novos alunos, retenção, expansão da modalidade 

EAD e otimização dos recursos disponíveis para atendimento da IES, sempre alinhados 

com a área acadêmica e demais instâncias.  

As ações de comunicação da FSG são pensadas sempre com o objetivo de 

promover a integração dos seus públicos estratégicos: ALUNOS – PROFESSORES – 

FUNCIONÁRIOS e a SOCIEDADE. Esta preocupação é justificada pela crença da 

instituição de que o sucesso de suas atividades reside na compreensão de que a 

informação é o elemento fundamental para promover uma atuação mais eficaz por parte 

de seu corpo de funcionários (corpo docente e administrativo), para o melhor 

aproveitamento dos recursos oferecidos pela FSG por parte do seu corpo discente e, 

ainda, para a disseminação do conhecimento produzido em seus cursos e projetos de 

pesquisas.  

Para cumprir esse objetivo, a instituição utiliza-se de diversos meios de 

comunicação, de modo a atender a demanda de cada público-alvo, visando garantir a 

disponibilização da informação no formato e no tempo mais adequado às suas 

necessidades e características. O processo de comunicação é realizado de forma 

coordenada entre as gerências para integrar os setores / áreas / departamentos que se 

relacionam com o público interno e / ou externo, com o objetivo de assegurar a unidade, 

adequação, pertinência e fidelidade da mensagem / informação. Neste processo, são 

utilizadas as seguintes ferramentas/canais de comunicação:  

• Manual do Aluno – disponibilizado em formato digital no portal da instituição, na área 

restrita do aluno, com diversas informações de interesse do aluno, como calendário 

acadêmico, sistemas de avaliação, etc.  

• #RedeCruzeiro -  publicação mensal e digital é voltada aos docentes e colaboradores, 

com as principais notícias de cada instituição do grupo, além de conteúdo relacionado 

ao exercício das atividades profissionais.  
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• Portal Institucional – Com atualizações diárias, nele são publicadas todas as notícias 

(cursos, eventos, seminários, conquistas, infraestrutura), disponibilizados informações 

sobre serviços à comunidade e formas de contato com a instituição e links para sites 

setoriais (CPA, Biblioteca, Pós-graduação etc.), para oferecer ao internauta uma 

ampla visão da instituição.   

• Murais de Aviso – Praticamente não usados em 2021. 

• E-mail - mensagens enviadas para os e-mails cadastrados, com informações 

referentes à Instituição e também ao calendário do vestibular, período de rematrícula e 

data, horário e local de realização da prova do vestibular.  

• Eventos, Atividades e Ações – possibilitam a integração da comunidade institucional 

e, em ocasiões especiais, da comunidade externa. Em 2021, apenas em formato 

virtual, transmitidos pelos canais oficiais da FSG (Youtube, Facebook, Collaborate) ou 

outra plataforma de streaming. 

• Campanhas publicitárias – elaboradas com base na análise da avaliação de 

resultados obtidos na campanha anterior. Seguem, sempre, o posicionamento 

estratégico da marca. 

• Materiais impressos – Em 2021, basicamente produzidos materiais para ações 

comerciais, realizadas observando medidas restritivas e diretrizes das autoridades 

locais. 

• Redes sociais – Importantes canais de engajamento, permitem interação e 

amplificam o alcance da mensagem. Nas redes oficiais postamos os últimos 

acontecimentos da FSG além de assuntos relevantes aos nossos alunos, 

como carreiras, educação, tecnologia, tendências, comunicados/avisos entre outros. 

Como em 2020, em 2021, os canais do Facebook e Youtube foram utilizados para 

transmissão de lives, ampliando o alcance e aumentando consideravelmente o 

engajamento. 

• Mensagens SMS – mensagens eletrônicas enviadas para os celulares cadastrados, 

atende basicamente 2 públicos: alunos, com informações específicas, como início do 

semestre letivo, rematrícula, eventual mudança de alguma atividade acadêmica de 

última hora (ex.: suspensão de aula em função de greve), e candidatos, com lembrete 

da data da prova e publicação do resultado, por exemplo.  

• Central Nacional de Captação – CNC - além de atender os interessados via 

telefone, whatsapp, e-mail, a central possui células dedicadas ao atendimento de 

candidatos e alunos (SAC 2.0) pelas redes sociais.     
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• Cartazes Internos - Praticamente não usadas em 2021.  

• Assessoria de imprensa – coordenado por equipe interna (Comunicação 

Corporativa), esse serviço tem o foco de criar e atender demandas nos veículos de 

comunicação, tornando o Centro Universitário da Serra Gaúcha fonte de informação 

sobre os diversos assuntos e áreas do conhecimento e contribuir para o fortalecimento 

da credibilidade da instituição em  Caxias do Sul e  região. 

• Área do Aluno – Serviço de acesso restrito ao corpo discente por meio de senha 

/ login, que oferece serviços como matricula online, emissão de boleto, 

acompanhamento dos processos na CAA, acesso à notas / faltas, além de possibilitar 

a visualização colocação de avisos de interesse do aluno, como abertura do FIES, 

início do período de rematrícula, etc. 

• Processo da Avaliação Institucional / CPA – Compõe-se de projetos avaliativos e 

de estudos que fornecem resultados aos gestores institucionais, subsidiando-os no 

planejamento das ações de suas áreas / setores visando a otimização da qualidade da 

IES. Os resultados dos mesmos são divulgados a comunidade institucional por meio 

do Processo de Comunicação, sobre a responsabilidade da CPA.   

Além das ações e ferramentas descritas, a Diretoria de Marketing, por meio da 

Gerência de Comunicação & Marketing, oferece todo suporte para disponibilizar 

informações nos sites e no meio acadêmico acerca dos Periódicos Acadêmicos 

produzidos e publicados por professores pesquisadores, com participação de alunos e 

convidados de outras IES.    

O modelo de Comunicação Integrada, adotado pela instituição é baseado em 

informações oriundas de instrumentos de pesquisa e avaliação, que geram subsídios para 

as decisões em comunicação.   

A comunicação entre a instituição e os seus públicos ganha em efetividade quando 

a instituição "ouve" os seus públicos estratégicos e os conhece melhor, definindo com 

maior precisão as estratégias de comunicação mais eficazes às necessidades e 

características do público-alvo. Dentre os instrumentos de monitoramento de imagem e 

coleta de informações utilizamos:  

• Ferramentas de monitoramento do portal - Com o uso de ferramentas e aplicativos 

específicos, dados importantes são extraídos dos portais, como navegação, páginas 

mais acessadas, tempo de acesso, horários de pico etc que são usados em 

estratégias de campanhas.  
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• Ferramentas de monitoramento das redes sociais – ferramentas que permitem 

acompanhar citações que envolvam a instituição são essenciais para 

acompanhamento da saúde da marca, identificação e contenção de possíveis crises 

e avaliação de pontos fortes, potencializando e aumentando o engajamento entre a 

marca e seu público.  

• Clipping - envio de matérias/reportagens veiculadas em rádio, TV, jornais, sites e 

revistas que citam a instituição e suas concorrentes para gestores acadêmicos e 

técnico-administrativos da Instituição, para acompanhamento do mercado.  

• Monitoramento de mercado – atividade desempenhada por equipe especializada 

com uso de ferramentas e plataformas para subsidiar decisões estratégicas para 

oferta de cursos, turnos e condições comerciais que assegurem o objetivo 

estabelecido.  

• Insumos obtidos pela equipe de CNC no atendimento de alunos e de candidatos. 

 

O Centro Universitário implantou a Central de Atendimento ao Aluno – CAA, como 

parte dos órgãos de apoio às atividades acadêmicas, sendo um espaço para que os 

alunos pudessem ser ouvidos em suas reivindicações, nele, ainda, foi instalado o 

processo de Estou com problemas. As ocorrências podem ser realizadas pessoalmente 

no campus.  

De acordo com o teor do pedido, ele será encaminhado ao setor correspondente, 

para as devidas providências. A seguir os atendimentos realizados no triênio 2019-2021 

referente apenas ao processo Estou com problemas (Quadro 16). 

 

Quadro 16: Atendimentos de Estou com problemas 

ATENDIMENTOS DE ESTOU COM PROBLEMAS 

Setor/Meios Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 

CAA – Presencial 265 458 414 

Fonte: Gerencia dos programas de atendimento.   

 

O Estou com problemas é separado por categorias para que os processos possam 

ser encaminhados diretamente aos setores, sem a necessidade de uma análise prévia. As 

categorias são: Administrativo, Acadêmico, Campus Virtual, Assuntos Comunitários, 

Biblioteca, Crédito Educativo, Financeiro e Rematrícula. Os dados referentes a cada 

categoria encontram-se disponíveis nos documentos institucionais à disposição das 

comissões de avaliação externa e interna.  
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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 por meio de redes sociais, em 

especial no período de pandemia, e presencial.  

 

Programa de Atenção a Diversidade e Inclusão (PADI) 

Garantir um espaço de igualdade e inclusão na educação, se faz necessário, 

priorizando a qualidade de ensino e a satisfação de todos os alunos que buscam sua 

formação na FSG. Pensando na importância disso, foi criado o PADI - Programa de 

Atenção à Diversidade e Inclusão. O objetivo é atender todos os alunos, com 

necessidades especiais, garantindo a acessibilidade dos mesmos em todos os espaços 

acadêmicos.  

Para atender os alunos surdos, o PADI, conta com 4 tradutores/intérpretes de 

Libras para acompanha-los em sala de aula. Além disso, disponibiliza horários para que 

esses profissionais possam estar acompanhando e auxiliando os alunos na realização de 

trabalhos, leituras e escrita de textos, tradução de vídeos e outras necessidades que 

porventura tragam.  

Para quem tem um filho com necessidade especial, sabemos o quão importante é 

este novo passo na vida dos mesmos e, através do PADI, os familiares também são 

atendidos, para que possam acompanhar a trajetória acadêmica de seus filhos no 

decorrer dos anos. Oferecer um trabalho de qualidade e confiabilidade, para nossos 

discentes, é acima de tudo respeitar e valorizar a diversidade dentro de espaços 

inclusivos.  

 

Recepção aos calouros 

Objetivo dessa atividade é recepcionar os calouros, ou seja, é direcionar os 

estudantes ingressantes visando a acolhida aos mesmos por meio dos respectivos 

Cursos de Graduação e orientando-os quantos as rotinas da vida acadêmica. 
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Projeto CBL: competências básicas de aprendizagem para o ensino superior  

O principal objetivo do projeto CBL é potencializar os conhecimentos e habilidades 

em português e matemática para alunos ingressantes nas Universidades que compõem o 

grupo Cruzeiro do Sul Educacional, proporcionando ao aluno uma revisão do conteúdo 

que estudou no ensino médio e, assim, prepará-lo para o que está por vir no curso 

superior.  

Os cursos são disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem aos alunos 

ingressantes no semestre e possui duração semestral.  A Cruzeiro do Sul Educacional, 

por meio da Diretoria Acadêmica de Educação a Distância, mantém e oferta dois cursos 

CBL:  

• Competências Básicas para o Ensino Superior em Língua Portuguesa.  

• Competências Básicas para o Ensino Superior em Matemática.  

 

Intercâmbio 

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 A FSG possui acordo de 

cooperação acadêmica com Instituições de Educação Superior na América do Sul, 

América do Norte e Europa. 

 

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 15). 
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Figura 15: Ferramentas de atendimento aos alunos disponíveis no Portal 
Acadêmico. 

Fonte: Central de Atendimento. 

 

 Levando em consideração as condições e determinações dos protocolos de 

segurança adotados por conta da situação pandêmica, em 2021 os atendimentos 

presenciais mantiveram-se com o agendamento prévio e a priorização dos protocolos via 

CAA On-line e atendimento via CHAT. 

 Em 2021, os canais de atendimento seguiram se fortalecendo. O Agendamento 

para os atendimentos presenciais, a CAA On-line, que contempla mais de 90% dos 

pedidos via protocolos (acadêmicos, financeiros, crédito educativo), e o Chat Estela 

juntamente com o Chat Humano que no segundo semestre de 2021 passou a ser 

gerenciado pela célula nacional na unidade POSITO em Curitiba. Os dados a seguir 

representam os volumes de atendimento dos canais gerenciados pela unidade FSG, 

atendimentos presenciais e on-line. 
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Figura 16: Quantidade de atendimentos de acordo com o canal. 
Fonte: Central de Atendimento. 

 

Os principais assuntos abordados no ano de  2021 foram relacionados a categoria 

de serviço acadêmica, que engloba alterações de matrícula, cancelamentos, solicitações 

de documentos, etc. Esse número destaca-se entre os demais serviços, reduzindo 

prorcionalmente nos meses de baixa: maio e outubro.  

 

 

Figura 17: Quantidade de atendimentos de acordo com a categoria de 
atendimentos. 

Fonte: Central de Atendimento. 
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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).  

A categorização dos atendimentos da Ouvidoria no ano de 2021 é apresentada na 

Figura 18, sendo que foram contabilizadas 133 ocorrências no total.  

 

 

Figura 18: Número de atendimentos da Ouvidoria em 2021. 
Fonte: Ouvidoria FSG. 

 

Os principais assuntos abordados nas ouvidorias no ano de 2021 foram: ao 

atendimento da Central de Atendimento, solicitações de documentos e feedback dos 

professores. 
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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 

desenvolvimento das disciplinas do curso e para garantir a interação com a tutoria e 
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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. 

- 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 
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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 19: Infográfico – Setor de Análise Curricular - Alunos. 
 

- Gerência de Sucesso do Aluno e de Relacionamento com Polos - 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 do Setor de Relacionamento ocorre a partir 

dos processos CAAs abertos pelos estudantes, via área do aluno. O atendimento é 

realizado de segunda a sexta-feira. Os infográficos a seguir representam as áreas 

internas que podem ser contatadas pelo aluno e o processo de comunicação e de 

atendimento ao discente. 
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- Núcleo de estágios - é o setor vinculado à Gerência de Graduação EaD e Educação 

Profissional 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 20: Ciclos e fluxos – Núcleo de Estágios – EaD. 

. 
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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 21: Fluxograma – Estágios não obrigatórios (remunerados). 

 

- 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 avaliações presenciais, além de 

receber capacitação para a utilização do AVA. 

- Plataforma de Trabalhabilidade - tem como objetivo proporcionar ao corpo discente da 

IES um contato direto com oportunidades de emprego e orientações sobre o mercado de 

trabalho. Por meio dessa plataforma, estabelece-se um vínculo entre as principais 

empresas contratantes do País e a Instituição; além de possibilitar ao estudante 
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preencher um currículo que poderá ser compartilhado em redes sociais voltadas para o 

mercado de trabalho e apresentar suas competências técnicas e transversais (soft skills) 

aos empregadores. 

- 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 em uma 

plataforma específica, 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 instituições 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 instituição 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 aprimoramento constante dos programas de apoio psicopedagógico e 

psicossocial para atendimento às diferentes necessidades do alunado. 
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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 

de projetos de pesquisa individuais ou em grupos, sempre supervisionados pelos 

professores.  
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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.  

 

Graduação EaD 

A IES está consolidada entre as instituições de educação superior brasileiras como 

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 à 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 no ano de 2021 apresentava um corpo docente 89,8% dos professores 

com titulação obtida em programa de pós-graduação Stricto Sensu. A Tabela 3 mostra a 

distribuição da titulação do corpo docente no ano de 2021. 
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Tabela 3: Titulação do corpo docente no ano de 2021.   

Titulação 
2021 

Nº % 

Doutores 76 35,3 

Mestres 117 54,5 

Especialistas 22 10,2 

Total 215 100,0 
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 

competências e habilidades específicas ao profissional de cada área de atuação. 

Desenvolvimento de projetos, com acompanhamento e avaliação contínua da sua 

implementação;  

- Fórum Docente: evento realizado a cada semestre. É um espaço de conferências e/ou 

palestras na área da educação, visando a atualização docente, bem como de discussão 

por curso com apresentação, análise dos projetos de ensino desenvolvidos e 

planejamento para os semestres seguintes.  

O 13º Fórum Docente da FSG foi realizado em fevereiro/2021 de forma virtual. O 

evento ocorreu ao longo dos dois dias, sendo um momento de integração entre os 

docentes, bem como atualização pedagógica. A seguir são apresentados registros do 

Fórum (Figura 22). 
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Figura 22: Registro da realização de Fórum Docente. 

 

O 14º Fórum Docente da FSG teve como objetivo oportunizar momentos de 

reflexão acerca do cenário atual que estamos vivendo na educação diante da pandemia 

da Covid-19 por meio de um espaço de trocas e reflexões acerca do fazer docente nesses 

novos tempos. O Fórum ocorreu em dois dias com a seguinte programação: 

• 27/07- Apresentação Institucional e palestra com Luciano Braga sócio-fundador da 

Shoot, um estúdio de criatividade para um mundo melhor e escritor de livros nesta 

área. A ideia foi fazer uma refletir sobre criatividade e inovação, de modo a estarmos 

melhor preparados para os desafios do futuro pós-pandemia em relação à educação e 

nossas práticas docentes. Quando foi a última vez que nos sentimos motivados a 

pensar de maneiras incomuns? A tirar algum projeto novo do papel e executá-lo? A 

estruturar uma aula ou disciplina de maneira a motivarmos não só nossos alunos, mas 

a nós mesmos também? E se juntos pensássemos: e se fosse diferente? 

• 28/07- Apresentação de melhores práticas docentes e projetos de inovação em 

destaque na Instituição. Mediante a apresentação das práticas, um grupo de jurados 

externos avaliou os trabalhos e os melhores, de cada categoria, sendo práticas 

inovadoras em sala de aula ou projetos de inovação foram premiados. 

No primeiro dia houve 182 inscrições, enquanto que no segundo, 149. 

- 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 2021, foram oferecidas 7 oficinas, por 

meio de 15 encontros, que integram o Projeto CONECTA-FSG, para a capacitação dos 

professores sobre assuntos pedagógicos, saúde e bem-estar e rotinas institucionais. Além 
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disso, a FSG disponibiliza auxílio para a qualificação de seus docentes, no ano de 2021 

foram dois professores contemplados. 

Por fim, merece destaque o Projeto de Apoio à Gestão, que tem como objetivo o 

aprimoramento das competências necessárias ao coordenador de curso para a gestão do 

curso de graduação. Envolve aspectos técnicos e comportamentais. Foram realizadas 3 

oficinas em 2021, conforme apresentado a seguir: 

• 15/09- PTI e Mapa de Turmas- 32 participantes; 

• 19/10- Processos de Atendimento e Rematrícula- 30 participantes; 

• 01/12- Indicadores de Gestão Acadêmica- 28 participantes. 

 

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 ano de 2021 (Tabelas 4 e 5). 

 

Tabela 4: Titulação de funcionários técnico-administrativos em 2021.   

Titulação 
2021 

Nº % 

1º Grau completo 9 7,8 

2º Grau completo 27 23,5 

Superior incompleto 36 31,3 

Superior completo 24 20,9 

Especialização 13 11,3 

Mestrado 4 3,5 

Doutorado 2 1,7 

Total 115 100,0 
Fonte: Setor de Recursos Humanos. 
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Tabela 5: Jornada dos funcionários técnico-administrativos no ano de 2021. 

Titulação 
2021 

Nº % 

Jornada 44h 83 72,2 

Jornada de 20h a 43h 28 24,3 

Jornada menor 20h 4 3,5 

Total 115 100,0 
Fonte: Setor de Recursos Humanos. 

 

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 e de extensão, 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, com o apoio da Universidade 

Corporativa da Cruzeiro do Sul Virtual. 

As atividades de tutoria para os tutores online, os tutores presenciais e os 

supervisores de tutoria são regidas por regulamento aprovado pelos Conselhos 

Universitários, dentre os quais se pode citar o Quadro de Tutores que estabelece as 

atividades da função de tutor e os diferentes níveis da carreira de tutor na Instituição. 

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. 

A Gerência de Graduação EaD e Educação Profissional juntamente com a 

Universidade Corporativa da Cruzeiro do Sul Virtual 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. 
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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. 

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; 
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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; 

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 23: 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 24: Fluxo do setor de produção. 

 

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 

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. 
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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 25: Fluxo de desenvolvimento e produção de materiais. 
 

 

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 o referencial de qualidade, tem sido a meta da FSG. 

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. Também cabe salientar o estímulo dado à 

elaboração de projetos que possibilitem a captação de recursos em agências de fomento, 

voltados às atividades de pesquisa e extensão. A utilização dessas estratégias tem 

fundamento em virtude das instituições particulares de ensino superior, em sua maioria, 

dependerem das mensalidades pagas pelos estudantes como principal fonte financiadora, 

quando não a única. 
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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, extensão e prestação de serviços. Cabe à Instituição, na 

utilização de recursos dos diversos programas em desenvolvimento, organizar os processos 

internos de forma adequada, ágil e coerente. 

Como descrito no PDI, o conceito de orçamento utilizado pela instituição é mais 

amplo do que a projeção simples de resultados. É uma forma de gestão e de controle que 

pretende atingir os macro-objetivos da IES na intenção de acompanhar e controlar o seu dia 

a dia econômico-financeiro. O grau de detalhamento permite analisar cada nível da 

Instituição para poder atuar em seus diversos segmentos tanto acadêmico como 

administrativo.  

 

Sustentabilidade financeira da instituição e políticas de captação e alocação de 

recursos.  

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. É importante 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 e os responsáveis pelos laboratórios 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 no campus, 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. 

As alterações de titulação e enquadramento do corpo docente, após análise da 

Reitoria, subsidiada por comissão específica, são passadas para o Departamento de RH 

para registro e acompanhamento de planos de carreira. 
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Da mesma forma que a área acadêmica, as áreas de apoio verificam suas 

necessidades de pessoal e treinamento para atender às metas definidas e elaborar as 

projeções que integram o orçamento. 

Todas essas projeções são compiladas e inseridas na peça orçamentária que, 

quando fechada, é submetida à apreciação da Mantenedora que pode sugerir ajustes ao 

plano em função da análise de resultados, sustentabilidade e viabilidade.  

O acompanhamento e o controle são feitos mensalmente, com análises entre real e 

orçado no mês, trimestre e ano, ou outra periodicidade necessária. Diariamente, um 

acompanhamento entre orçado e liberado de compras e despesas dá uma sinalização às 

áreas quanto ao cumprimento do orçamento. 

A busca contínua pela qualidade e pela sustentabilidade no âmbito do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão são objetivos expressos no PDI da IES.  

A FSG conta com uma política orçamentária que não se restringe unicamente à 

previsão de receitas e estimativa de despesas. Essa política envolve as instâncias de 

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

recursos orçamentários disponíveis para o atendimento de uma gama de necessidades, 

tanto de custeio quanto de investimento nas áreas de ensino, de pesquisa, de extensão e de 

prestação de serviços. Tendo em vista esse objetivo básico, a política de orçamento orienta-

se pelos seguintes princípios: 

• disponibilização de recursos orçamentários para garantir um padrão de qualidade nos 

serviços oferecidos à sociedade; 

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

de recursos; 

• estímulo à elaboração de projetos que possibilitem a captação de recursos em agências 

de fomento, em atividades de pesquisa e de extensão; 

• desenvolvimento de parcerias e convênios com entidades públicas e privadas. 

A manutenção dos recursos para atingir as metas orçamentárias consiste 

essencialmente na cobrança de mensalidades escolares dos alunos. Existem outras fontes 

de captação da Instituição, tais como: taxas, aluguéis de espaços, patrocínios, aporte 

financeiro de órgãos de fomento à pesquisa, serviços, convênios públicos e privados que 

colaboram parcialmente no orçamento geral. A Tabela 6 apresenta os valores anuais de 

custeio e de investimentos da FSG. 

 
Tabela 6: Apresenta o custeio e os investimentos da FSG para o ano de 2021. 

2021 

Custeio Investimentos 
57.056.523 1.795.418 

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 26 apresenta a infraestrutura física do Centro Universitário da Serra 

Gaúcha unidade de Caxias do Sul. 

 

Quadro 26: 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 (noventa e três) 

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 26 apresenta o registro fotográfico do local. 
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Figura 26: Registro fotográfico do Teatro da FSG. 

 

 

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 1.000 m2 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 quatro 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 

O Sistema de Bibliotecas da Cruzeiro do Sul Educacional coordena as ações 

técnicas das Bibliotecas, objetivando oferecer à comunidade acadêmica uma infraestrutura 

de informação para atender as áreas de ensino, pesquisa e extensão de todas as Unidades 

do Grupo. 
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O Sistema é formado pelas seguintes Bibliotecas: Biblioteca Central Prof. Gilberto 

Padovese - Cruzeiro; Biblioteca Setorial Campus Anália Franco – Cruzeiro; Biblioteca 

Setorial Campus Liberdade – Cruzeiro; Biblioteca Setorial Campus Paulista – Cruzeiro; 

Biblioteca Setorial Campus Santo Amaro – Cruzeiro; Biblioteca Setorial Campus Guarulhos; 

Biblioteca Setorial Campus Villa Lobos; Biblioteca Setorial Campus Martim de Sá – Módulo; 

Biblioteca Governador Eurico Rezende – UDF; Biblioteca Prof. Lúcio de Souza – Campus 

Tatuapé – UNICID; Biblioteca Setorial – Campus Pinheiros – UNICID; Biblioteca da 

Universidade de Franca – UNIFRAN; Biblioteca da Faculdade São Sebastião – FASS; 

Biblioteca Setorial Dr. Novelli Júnior – Campus Salto – CEUNSP; Biblioteca Setorial Santa 

Madalena – Campus Itu - CEUNSP; Biblioteca CESUCA; Biblioteca do Centro Univ. da 

Serra Gaúcha - FSG (Caxias); Biblioteca da Faculdade da Serra Gaúcha de Bento 

Gonçalves – FSG (Bento); Biblioteca Central Mons. Marcos A. Trindade – Campus João 

Pessoa – UNIPÊ; Biblioteca Campus Campina Grande - UNIPÊ; Biblioteca Prof. Mauricio 

Chermann - Braz Cubas e as Bibliotecas da Universidade Positivo, a Biblioteca Central, 

localizada no Campus Sede - Ecoville, três bibliotecas setoriais em Curitiba (Hospital da 

Cruz Vermelha (HCV), Praça Osório e Santos Andrade) e uma na cidade de Londrina 

atendendo a própria UP e a Faculdade Positivo. As Bibliotecas de polos EAD também 

integram o Sistema de bibliotecas. 

A Biblioteca adota sistema de livre acesso ao seu acervo e disponibiliza uma coleção 

de aproximadamente 132.213 mil volumes de livros físicos e e-books, além de dissertações, 

teses, periódicos, normas e multimídia, nas áreas de Exatas, Saúde, Humanas e 

Tecnológicas. A Tabela a seguir apresenta as informações sobre o acervo. 

 

Tabela 7: Acervo Bibliográfico. 

ESPECIFICAÇÃO 
2021 

Títulos Exemplares 

Livros e Teses 28.590 98.212 

Multimídia  423 1.222 

E-books (acesso ilimitado) 30.779 30.779 

Normas Técnicas (acesso ilimitado) 2.000 2.000 

TOTAL 61.792 132.213 

       

PERIÓDICOS 

2021 

Periódicos nacionais: Acesso gratuito Scielo Bases de 

dados: EBSCO; Vlex; RT Online (Assinatura) 

 

Fonte: Biblioteca 
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Os sistemas adotados para o tratamento da informação respeitam os padrões 

internacionais para processamento técnico da coleção bibliográfica, utilizando a 

Classificação Decimal Universal CDU e, para a catalogação, o Código Anglo American 

Cataloguing Rules - AACR-2.  

 

Biblioteca Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG Caxias do Sul  

A Biblioteca do Centro Universitário da Serra Gaúcha localiza-se no Bloco “C” do 

campus, ocupando uma área de 1.040 m², contando com uma estrutura moderna e bem 

equipada. Ela é referência para a realização de pesquisas pelos alunos e professores da 

Instituição e comunidade em geral. 

A Biblioteca está organizada com sistema de livre acesso ao acervo, apresenta, em 

síntese, a seguinte estrutura física: apresentando 3 pavimentos com saídas de emergência, 

um amplo ambiente para consulta e pesquisa, disponibilizando computadores, mesas e 

cadeiras confortáveis e espaço para leitura individual e em grupo; balcão de empréstimos; 

ambiente para referência e consulta, com computadores em número adequado para acesso 

ao catalogo online, sala para processamento técnico, depósito, amplo salão com o acervo 

de obras, salas reservadas para estudos em grupo ou individual; amplo espaço 

disponibilizado para o acervo de obras e periódicos. 

 

Informatização das Bibliotecas 

O Sistema de Bibliotecas adota o sistema Pergamum que possibilita, através do 

catálogo online, recuperação dos documentos por autor, título e assunto. 

O empréstimo, a reserva e a renovação estão automatizados e atendem a todas as 

categorias de usuários: alunos, professores e funcionários. O sistema opera de forma 

integrada com o módulo de Registro Geral de Matrículas (RGM), com o Setor de Recursos 

Humanos para inscrição automática de alunos e docentes e com a Base de Dados de 

Livros.  

 

Desenvolvimento de Coleções e Serviços 

A área de formação e desenvolvimento do acervo das bibliotecas é de 

responsabilidade da Biblioteca Central que estabelece a política de aquisição, expansão e 

atualização de coleções, juntamente com a área acadêmica da IES. 

A dedicação está voltada para todos os cursos de graduação, pós-graduação e 

demais programas da instituição, sendo respeitadas as indicações bibliográficas 

apresentadas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), nos Planos de Ensino para a 

atualização e expansão do acervo, tanto para livros, quanto para os demais tipos de 

documentos.  



129 
 

 

O processo de aquisição é realizado após análise das indicações bibliográficas 

solicitadas pelas coordenações e realizada de acordo à determinação dos instrumentos do 

MEC. Toda aquisição necessária do material bibliográfico é realizada com recursos da 

própria IES.  Assim, fica garantido o acesso pelos alunos ao conteúdo programático de cada 

disciplina. 

Complementando esse acervo físico, está também disponível uma coleção de 

documentos eletrônicos que conta com e-books em português e inglês para atender aos 

programas de graduação e pós-graduação voltados para a pesquisa.  

Todas as bibliotecas do Sistema são de livre acesso e oferecem as mesmas 

facilidades a todos que a procuram, mantendo, em período letivo, amplo horário de 

funcionamento, de segunda a sábado. 

As bibliotecas atendem tanto a comunidade acadêmica interna quanto a comunidade 

externa.  

 

Bibliotecas dos polos para educação a distância 

O acervo das bibliotecas dos polos se constitui dos livros adotados nas bibliografias 

dos cursos oferecidos, das coleções de e-books e de periódicos eletrônicos disponibilizadas 

no site da biblioteca. A atualização do acervo é garantida por compra semestral de livros e 

pelas assinaturas de documentos eletrônicos.  

Os cursos na modalidade à distância, são atendidos pelo mesmo sistema de 

aquisição para cursos presenciais, isto é, por meio da compra automatizada a partir da 

bibliografia indicada nos planos de ensino. Todo material adquirido é enviado para cada 

polo, por correio (SEDEX) ou transporte, com a relação de remessa que, depois de 

assinada, é devolvida para controle da Biblioteca Central. 

Através do acesso ao site do Sistema de Bibliotecas, os usuários (docentes, tutores 

e discentes) dos polos, poderão conhecer o acervo das bibliotecas e os serviços oferecidos. 

Os polos têm disponível a comutação eletrônica que é o fornecimento de cópia de artigos de 

periódicos (nacionais e importados) e o empréstimo entre bibliotecas.  

Os bibliotecários, que trabalham junto ao atendimento a toda comunidade acadêmica 

alocada nos polos, oferecem orientação para instalação do Sistema Pergamum e para as 

atividades de empréstimo, reserva e renovações online, além de acesso ao site e aos 

recursos disponíveis. 

 

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 
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segunda a sábado. São 17 (dezessete) laboratórios de informática com 361 (trezentos e 

sessenta e uma) 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 

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; 
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- 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 

(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. 
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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. 

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 IES 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 



133 
 

 

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. 

 

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 22:30h 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. 

 

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. 
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Toda e qualquer expansão da infraestrutura de tecnologia deverá ser aprovada 

primeiramente pelo setor de Tecnologia da Informação e posteriormente pelo reitor da 

Instituição. 

 

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 e estudantes 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 140 (cento 

e quarenta) antenas, oferecendo acesso à Internet para professores e estudantes. 

 

Indicador 5.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

A Instituição 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. 
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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. 

O Grupo Cruzeiro do Sul Educacional utiliza o Ambiente Virtual Blackboard desde 

2004, sendo uma das primeiras instituições no Brasil a adotar esse ambiente. Foi contratado 

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 
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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 

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 IES, 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 e de programas na modalidade a distância e busca sempre utilizar TIC 
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no processo de ensino-aprendizagem que garantam a execução do projeto pedagógico do 

curso, conforme descrito nos documentos institucionais e do próprio curso. 

A acessibilidade digital e comunicacional é completa e promove a interatividade entre 

docentes, discentes e tutores, assegurando o acesso a materiais ou a recursos didáticos a 

qualquer hora e lugar por meio do AVA e do seu acesso por dispositivos móveis e no 

modelo off-line. 

Com todos esses recursos tecnológicos disponibilizados ao estudante, é possível 

promover um aprendizado efetivo e a vivência de experiências diferenciadas de 

aprendizagem baseadas no uso das TIC. 

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. 

  



140 
 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

 O Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional, que inicia mais um ciclo avaliativo, 

apresentou as informações das ações institucionais realizadas e os processos avaliativos 

promovidos pela CPA no ano de 2021. As informações e os dados sistematizados fornecem 

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 permitem demonstrar a evolução institucional atendendo 

ao preconizado na legislação vigente. Além disso, a postagem relatório cumpre o previsto na 

Nota Técnica INEP / DAES / CONAES nº 65 de 2014. 

Foi dada atenção para que cada item que compõem o relatório apresente os dados 

quali-quantitativos que demonstrem a evolução institucional, bem como o atendimento à 

legislação vigente. Os dados, que compõem este relatório, demonstraram a complexidade 

de um processo avaliativo que é realizado de forma a tornar 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 contribuir para o 

planejamento e melhoria contínua da FSG. 

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 educacionais que desenvolve. 

A FSG vem apresentando uma melhora crescente de seus insumos avaliativos. Pela 

análise dos Quadros apresentados no item “Indicador 1.4 – Autoavaliação institucional e 

avaliações externas: análise e avaliação dos resultados” percebe-se o aprimoramento e a 

preocupação da IES em atingir níveis de excelência. 

Antes de apontar os principais avanços alcançados pela FSG 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 mudança repentina no ensino, 

especialmente na modalidade presencial, que precisou passar a utilizar meios digitais. 

Considerando o contexto, os anos de 2020 e 2021 foram repletos de desafios para o 

ensino, em especial, na modalidade presencial. No período mencionado, as aulas 

presenciais ocorreram através do ensino remoto com a utilização do Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem (AVA). Os desafios impostos para o ensino pela realidade da pandemia 

foram gradativamente superados pela IES por meio do apoio e qualificação dos docentes. 

A realização de capacitações docentes (descritas no presente relatório) para que nas 

novas condições de ensino possibilitou aos alunos atingirem 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 previstos na legislação. 

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 readequados em virtude das restrições impostas pelo contexto, que 

iniciaram em 2020 e tiveram continuidade em 2021. 

A análise dos avanços para o ano de 2021 considerou essa realidade atípica. 

Merece destaque as seguintes ações: 

• Adaptação das condições de atendimentos à comunidade, 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 89,3% de mestre e doutores; 

• 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; 

• Elaboração da Tese de Inovação da FSG, que evidencia o comprometimento da IES em 

promover ações para a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento tecnológico da 

comunidade na qual está inserida; 

• Aumento dos investimentos com extensão, pesquisa e iniciação científica por meio da 

publicação de edital e desenvolvimento de projetos de pesquisa e de inovação; 

• Ampliação das atividades oferecidas à comunidade decorrentes da estruturação do 

Laboratório de Inovação Social e da inauguração do Complexo de Medicina Veterinária. 

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, 
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docentes e comunidade, fortalecendo a base para construção em conjunto para uma IES 

melhor. 
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5 RESULTADOS - AVALIAÇÕES REALIZADAS PELA CPA EM 

2021 

 

Destaca-se que em 2021, a CPA de acordo com o seu cronograma de trabalho, 

realizou as seguintes avaliações: 

• Avaliação do Fórum Docente;  

• Avaliação do Clima Organizacional; 

• Avaliação do Ensino de Graduação Presencial; 

• Avaliação do Ensino de Graduação a Distância. 

No que se referem às avaliações, os resultados foram positivos, uma vez que 

em quase todas as questões dos instrumentos avaliativos o percentual de satisfação 

ultrapassa os 60%. Em muitas das questões os índices de satisfação ultrapassam os 

80% de satisfação.  

As questões que não atingiram os 60% que correspondem à satisfação, foram 

trabalhadas pelas gestões acadêmicas e administrativas cujos planos de ações estão 

à disposição das comissões do MEC em visitas in loco.  

A seguir, apresenta-se os resultados das autoavaliações realizadas pela CPA 

em 2021. 
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RESULTADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO DO FÓRUM DOCENTE 

 

Professores Avaliando: 

 

Índices de participação: 

Ano 
Total de 

Professores 
Participaram % de participação 

% Erro 

Amostral 

2020/2 275 143 52,0% 5,8% 

2021/1 274 92 33,6% 8,5% 

2021/2 256 90 35,2% 8,5% 

 

Resultados Quantitativos: 

 

Indicador: Sobre o 14º Fórum Docente 
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RESULTADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Coordenadores de Curso da Graduação Presencial Avaliando: 

 

Índices de participação: 

Coordenadores de Curso Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2018 32 24 75,0 10,2 

2021 26 20 76,9 10,7 

 

Resultados Quantitativos: 

 

Índices de satisfação por indicador 
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Indicador: Satisfação Geral  
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NPS: 
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Indicador: Ambiente Psicossocial 
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Indicador: Compensação  
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Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição 
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Indicador: Reconhecimento 
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Indicador: Comunicação / Informação  
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Indicador: Imagem Institucional  
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Indicador: Liberdade de Expressão  
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Indicador: Qualidade do Grupo Gestor  
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Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 
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Indicador: Condições de Trabalho  
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Indicador: Autonomia 
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Indicador: Tipo de Trabalho 
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Indicador: Participação nas Decisões  
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Indicador: Imagem do Curso  
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Indicador: Desenvolvimento Profissional 
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Professores da Graduação Presencial Avaliando: 

Índices de participação: 

Professores Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2018 270 191 70,7 3,9 

2021 246 149 60,6 5,1 

 

Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 
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Indicador: Satisfação Geral  
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NPS: 

 

  



172 
 

 

Indicador: Ambiente Psicossocial 
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Indicador: Compensação  
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Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição 
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Indicador: Reconhecimento 
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Indicador: Imagem Institucional  
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Indicador: Liberdade de Expressão  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



180 
 

 

Indicador: Qualidade do Grupo Gestor  
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Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 
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Indicador: Condições de Trabalho  
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Indicador: Autonomia 
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Indicador: Tipo de Trabalho 
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Indicador: Participação nas Decisões  
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Indicador: Imagem do Curso 
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Indicador: Desenvolvimento Profissional 
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Colaboradores Técnico-administrativos da IES Avaliando: 

Índices de participação: 

Colaboradores Técnico-
administrativos Total  Participaram % de participação % erro amostral 

2018 174 118 67,8 5,2 

2021 113 73 64,6 7,0 

 

Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 
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Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição 
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Indicador: Reconhecimento 
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Indicador: Comunicação / Informação 
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Indicador: Imagem Institucional 
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Indicador: Qualidade do Grupo Gestor 
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Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 
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Indicador: Condições de Trabalho 
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Indicador: Autonomia 
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Indicador: Tipo de Trabalho 
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Indicador: Participação nas Decisões 
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Indicador: Imagem Setorial/Área 
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Indicador: Desenvolvimento Profissional 
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Coordenadores de Curso da Graduação EaD Avaliando: 

 

Índices de participação: 

Coordenadores de Curso Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2018 30 25 83,3 8,2 

2021 34 19 55,9 15,2 

 

Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 
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Indicador: Satisfação Geral  
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Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição 
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Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



231 
 

 

Indicador: Condições de Trabalho 
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Indicador: Tipo de Trabalho 
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Indicador: Participação nas Decisões  
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Indicador: Desenvolvimento Profissional 
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Professores da Graduação EaD Avaliando: 

 

Índices de participação: 

Coordenadores de Curso Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2018 131 75 57,3 7,5 

2021 290 110 37,9 7,5 

 

Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 
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Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição 
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Indicador: Imagem Institucional  
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Indicador: Liberdade de Expressão  
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Indicador: Qualidade do Grupo Gestor  
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Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 
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Indicador: Condições de Trabalho  
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Indicador: Tipo de Trabalho 
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Indicador: Participação nas Decisões  
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Indicador: Imagem do Curso 
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Indicador: Desenvolvimento Profissional 
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Tutores da Graduação EaD Avaliando: 

 

Índices de participação: 

Coordenadores de Curso Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2018 72 67 93,1 3,2 

2021 125 106 84,8 3,8 

 

Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



262 
 

 

 
Indicador: Satisfação Geral 

 

 

 

 

 

 



263 
 

 

 

NPS: 

 

  



264 
 

 

Indicador: Ambiente Psicossocial 
 

 
 

 

 



265 
 

 

 

  



266 
 

 

Indicador: Compensação 
 

 

 

  



267 
 

 

Indicador: Percepção sobre o tratamento recebido pela Instituição 
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Indicador: Reconhecimento 
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Indicador: Qualidade do Grupo Gestor 
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Indicador: Qualidade do Grupo de Trabalho 
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Indicador: Condições de Trabalho 
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Indicador: Tipo de Trabalho 
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Indicador: Participação nas Decisões 
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Indicador: Imagem Setorial/Área 
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Indicador: Desenvolvimento Profissional 
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RESULTADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 

PRESENCIAL 

 

Alunos avaliando 

Índices de participação: 

 

 

Resultados Quantitativos: 
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INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Totais   84,43% 7,73% 7,84% 

Ambiente Virtual / Disciplinas online (A2021) Totais 86,59% 9,15% 4,26% 

Ambiente Virtual / Disciplinas online (A2021) 
A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), contribui para 
os estudos dos conteúdos abordados na disciplina online. 

85,59% 11,14% 3,28% 

Ambiente Virtual / Disciplinas online (A2021) 
A linguagem do material didático é clara, contribuindo para minha 
autonomia nos estudos. 

90,67% 8,35% 0,98% 

Ambiente Virtual / Disciplinas online (A2021) 
As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online possibilitam 
esclarecer dúvidas e ampliar meus conhecimentos contribuindo 
para o meu processo de aprendizagem. 

82,00% 9,72% 8,27% 

Ambiente Virtual / Disciplinas online (A2021) 
No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

91,35% 7,62% 1,03% 

Ambiente Virtual / Disciplinas online (A2021) 
O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às minhas 
necessidades para a continuidade das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

73,74% 13,76% 12,50% 

Ambiente Virtual / Disciplinas online (A2021) 
O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) contribui 
para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) online. 

89,32% 9,33% 1,35% 

Ambiente Virtual / Disciplinas online (A2021) 
O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

84,45% 9,72% 5,84% 

Ambiente Virtual / Disciplinas online (A2021) 
Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

95,57% 3,59% 0,84% 

Avaliação Institucional / CPA (A2021) Totais 89,39% 4,84% 5,76% 
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Avaliação Institucional / CPA (A2021) 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição 
/ curso. 

89,39% 4,84% 5,76% 

Condições para o Ensino (A2021) Totais 83,58% 8,04% 8,39% 

Condições para o Ensino (A2021) 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu curso, 
é adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, 
softwares etc.). 

72,32% 7,65% 20,03% 

Condições para o Ensino (A2021) 
A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de plataformas 
digitais para o ensino remoto (Zoom, Blackboard, Teams). 

85,37% 10,47% 4,16% 

Condições para o Ensino (A2021) 
As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, 
Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades dos 
alunos. 

88,84% 10,78% 0,38% 

Condições para o Ensino (A2021) 
Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o 
período de pandemia contribuem de forma preventiva contra o 
coronavírus. 

87,76% 3,25% 8,99% 

Corpo Discente (quanto ao seu desempenho) 
(A2021) 

Totais 94,28% 4,55% 1,18% 

Corpo Discente (quanto ao seu desempenho) 
(A2021) 

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

79,93% 15,99% 4,08% 

Corpo Discente (quanto ao seu desempenho) 
(A2021) 

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, para 
ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu aprendizado. 

95,34% 3,79% 0,87% 

Corpo Discente (quanto ao seu desempenho) 
(A2021) 

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, 
pesquisas etc.). 

97,91% 1,79% 0,29% 
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Corpo Discente (quanto ao seu desempenho) 
(A2021) 

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo para 
um clima favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, 
de forma ética, solidária e reflexiva. 

99,66% 0,00% 0,34% 

Corpo Discente (quanto ao seu desempenho) 
(A2021) 

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e dedicando-
me aos estudos. 

98,54% 1,17% 0,29% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Totais 90,93% 3,80% 5,27% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

83,96% 7,43% 8,61% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos procedimentos 
avaliativos (provas, trabalhos, seminários etc.) e elabora avaliação 
coerente com o Plano de Ensino (PE). 

91,62% 3,52% 4,86% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os 
discute. 

86,60% 6,43% 6,97% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

93,53% 2,06% 4,41% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 93,82% 2,02% 4,16% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no Plano 
de Ensino (PE). 

92,90% 2,46% 4,63% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição (lançamento 
de notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

91,08% 3,24% 5,68% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

92,40% 3,20% 4,41% 
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Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante as 
aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, de solidariedade, 
reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

93,05% 2,31% 4,64% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

90,83% 3,92% 5,25% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que leciona, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em 
equipe, utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

91,99% 3,39% 4,62% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como 
estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / 
grupos, sala de aula invertida, aplicativos, gameficação, realidade 
virtual, laboratórios específicos etc.). 

87,15% 6,87% 5,98% 

Corpo Docente (responda em relação a cada 
professor) (A2021) 

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para 
disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas. 

93,07% 2,57% 4,36% 

Empregabilidade (A2021) Totais 75,57% 12,95% 11,48% 

Empregabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

75,57% 12,95% 11,48% 

Gestão Institucional - Coordenação de Curso 
(A2021) 

Totais 83,86% 7,83% 8,31% 

Gestão Institucional - Coordenação de Curso 
(A2021) 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas 
e atende aos alunos quando procurado(a). 

87,38% 7,66% 4,96% 
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Gestão Institucional - Coordenação de Curso 
(A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação (CPA) e 
da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu Curso. 

71,71% 9,97% 18,32% 

Gestão Institucional - Coordenação de Curso 
(A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC). 

78,69% 8,78% 12,52% 

Gestão Institucional - Coordenação de Curso 
(A2021) 

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

90,33% 5,95% 3,72% 

Gestão Institucional - Coordenação de Curso 
(A2021) 

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por meio do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Blackboard). 

86,10% 7,67% 6,23% 

Gestão Institucional - Coordenação de Curso 
(A2021) 

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos sobre as 
diferentes questões e os encaminha, em sendo necessário às áreas 
da IES: Central de Atendimento ao Aluno - CAA, Financeiro, 
Secretaria Acadêmica. 

88,89% 6,92% 4,18% 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Totais 70,35% 19,70% 9,96% 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente às 
necessidades do curso, atendendo aos planos de ensino das 
disciplinas, o que contribui para a minha aprendizagem. 

83,92% 5,71% 10,37% 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

As devolutivas às análises das atividades complementares por mim 
cadastradas são apresentadas com clareza e objetividade. 

61,98% 20,07% 17,95% 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

70,10% 25,52% 4,38% 
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Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

63,78% 27,80% 8,42% 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

66,19% 25,54% 8,27% 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O prazo de análise e validação das Atividades Complementares por 
mim cadastradas é adequado. 

58,33% 29,07% 12,61% 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de cadastro das Atividades Complementares (disponível 
na Área do Aluno) atende às minhas necessidades acadêmicas 
(funcionalidade, facilidade de navegação e disposição das 
informações). 

67,18% 24,59% 8,23% 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, SMS, 
murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da Instituição 
/ curso. 

81,54% 14,86% 3,61% 

Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e 
orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

80,05% 4,18% 15,77% 

Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Totais 83,71% 8,58% 7,71% 

Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

85,02% 7,11% 7,87% 

Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso 
social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

82,40% 10,04% 7,56% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

Totais 68,00% 15,10% 16,90% 
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Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades de aprendizagem. 

69,79% 15,82% 14,39% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação 
social, possibilitando aos alunos a participação em eventos internos 
e externos. 

68,39% 17,48% 14,13% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão são 
oportunizadas durante o curso. 

83,62% 9,43% 6,95% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

A participação no programa de iniciação cientifica e nas atividades 
que estimulam a investigação acadêmica são oportunizadas 
durante o curso. 

76,58% 10,61% 12,81% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação profissional. 

84,18% 12,33% 3,49% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios 
não obrigatórios no país ou fora do país. 

46,51% 20,48% 33,01% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

46,89% 19,55% 33,56% 

Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

Totais 88,75% 9,91% 1,34% 

Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição 
favorece o meu desenvolvimento acadêmico e profissional. 

88,75% 9,91% 1,34% 

Projeto Pedagógico do Curso (A2021) Totais 78,70% 5,11% 16,20% 

Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) do meu 
curso são adequadas à minha formação profissional. 

70,59% 3,55% 25,86% 

Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são adequadas à 
minha formação profissional. 

61,70% 4,94% 33,36% 
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Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a 
minha formação integral, como cidadão e futuro profissional, e 
ampliam minha capacidade de aprender e atualizar-me 
permanentemente, proporcionando acesso a conhecimentos 
atualizados para a minha formação. 

93,92% 5,39% 0,69% 

Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos com as 
atividades práticas, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

88,56% 6,55% 4,89% 

Representatividade (A2021) Totais 50,82% 14,68% 34,50% 

Representatividade (A2021) 

Os alunos têm a oportunidade de atuação como representantes de 
seus pares nos órgãos colegiados superiores (Conselho Universitário 
- CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão - CONSEPE). 

44,51% 11,41% 44,08% 

Representatividade (A2021) 
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação dos 
alunos no Colegiado do Curso. 

57,12% 17,95% 24,93% 
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Professores avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de Professores 
por disciplina 

Participaram  % de participação % erro amostral 

485 407 83,9 2,0 

 

Resultados Quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica 
/ não sei 

responder 

Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso social no Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 

95,65% 2,48% 1,86% 

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI). 

88,19% 7,45% 4,35% 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade ambiental e/ou social e/ou 
de respeito à diversidade. 

94,41% 1,86% 3,73% 

Gestão Institucional – Coordenação 
de Curso 

O perfil do(a) Coordenador(a) do Curso é adequado às funções do cargo, exercendo 
suas funções com competência, liderança e ética.  

95,90% 1,91% 2,19% 

O(A) Coordenador(a) expõe o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o discute. 93,17% 3,56% 3,28% 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas e mantém os 
docentes informados sobre as diretrizes institucionais e do curso. 

96,18% 1,92% 1,91% 
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O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada com os professores.  94,80% 3,01% 2,19% 

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação 
externa do MEC (ACG / ENADE) do Curso. 

90,99% 5,74% 3,28% 

Projeto Pedagógico do Curso  

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a formação integral 
dos alunos, como futuro profissional, ampliando a capacidade de aprender e atualizar-
se permanentemente, proporcionando acesso a conhecimentos atualizados. 

96,27% 3,72% 0,00% 

As atividades de estágio curricular obrigatório do(s) curso(s) em que leciono são 
adequadas à formação profissional do aluno (coerentes com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso - DCN). 

86,34% 1,24% 12,42% 

As atividades de TCC do(s) curso(s) em que leciono são adequadas à formação 
profissional do aluno (coerentes com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso - 
DCN). 

83,23% 3,10% 13,66% 

O(s) curso(s) em que leciono favorece(m) a articulação dos conhecimentos teóricos com 
as atividades práticas, contribuindo para a formação profissional dos alunos. 

96,89% 2,48% 0,62% 

Ambiente Virtual  
Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

99,38% 0,62% 0,00% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em programas, projetos e 
atividades de extensão durante o curso. 

92,55% 6,83% 0,62% 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em atividades que 
estimulam a investigação acadêmica (iniciação cientifica, por exemplo). 

88,82% 8,70% 2,48% 

A Instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas dificuldades de 
aprendizagem. 

85,71% 4,34% 9,94% 

O(s) Curso(s) proporciona(m) experiências de aprendizagem inovadoras, contribuindo 
para a formação profissional dos alunos. 

92,55% 5,58% 1,86% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios no país ou fora 
do país. 

61,49% 5,59% 32,92% 
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São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não obrigatórios no 
país ou fora do país. 

59,00% 6,83% 34,16% 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social, 
possibilitando aos alunos a participação em eventos internos e externos. 

85,71% 6,82% 7,45% 

Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e também promove 
ações de inovação e empreendedorismo.  

89,44% 3,10% 7,45% 

Políticas Institucionais voltadas ao 
Ensino 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição favorece o 
desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos. 

93,17% 5,59% 1,24% 

Condições para o Ensino 

As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, Blackboard, Microsoft 
Teams, etc.) atendem as necessidades dos docentes. 

95,65% 4,34% 0,00% 

A instituição tem oferecido capacitação sobre tecnologias digitais voltados ao ensino 
remoto. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as atividades práticas, 
previstas no Projeto Pedagógico do(s) curso(s) em que leciono, é adequada (espaço 
físico, materiais de consumo, equipamentos, softwares etc.). 

89,44% 5,59% 4,97% 

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o período de 
pandemia contribuem de forma preventiva contra o coronavírus. 

96,90% 0,62% 2,48% 

Infraestrutura Institucional / 
Acadêmica 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente para o atendimento 
da(s) disciplina(s) que leciono. 

95,03% 3,10% 1,86% 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e orientação bibliográfica) 
atendem às minhas necessidades. 

93,78% 1,24% 4,97% 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do professor, SMS, murais, revistas, 
jornais, banners, site etc.) mantém-me adequadamente informado sobre as 
atividades/ações da Instituição / curso. 

90,69% 7,45% 1,86% 

Representatividade 
Conheço as atribuições e funções do Núcleo Docente Estruturante - NDE do(s) curso(s) 
em que leciono. 

90,07% 5,58% 4,35% 
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No(s) curso(s) em que leciono, os representantes do Núcleo Docente Estruturante - NDE 
exercem suas funções adequadamente. 

84,48% 4,34% 11,18% 

Conheço as atribuições e funções do(s) Colegiado(s) do(s) Curso(s) em que leciono. 90,68% 3,10% 6,21% 

Os órgãos colegiados superiores (CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e CONSEPE) da 
instituição estão devidamente constituídos, com representação de professores, 
sentindo-me, portanto, devidamente representado.  

74,53% 5,59% 19,88% 

Corpo Docente (em relação ao seu 
trabalho didático-pedagógico) 

Apresento aos meus alunos e discuto com eles o Plano de Ensino (PE) da(s) disciplina(s) 
que leciono. 

99,38% 0,00% 0,62% 

Conheço muito bem o conteúdo da(s) disciplina(s) que leciono. 100,00% 0,00% 0,00% 

Cumpro integralmente o conteúdo programático previsto no Plano de Ensino (PE). 100,00% 0,00% 0,00% 

Relaciono teoria e prática dos conteúdos da(s) disciplina(s) que leciono, estimulando os 
alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em equipe, utilizando metodologias 
que os desafiem a aprofundar conhecimentos e desenvolver as competências 
necessárias ao exercício profissional. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Utilizo metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como estratégias de ensino 
(projetos, aprendizado baseado por pares / grupos, sala de aula invertida, aplicativos, 
gameficação, realidade virtual, laboratórios específicos etc.). 

99,38% 0,00% 0,62% 

Utilizo o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para disponibilizar conteúdos, 
avisos e outras atividades pedagógicas.  

98,76% 1,24% 0,00% 

Relaciono os conteúdos da(s) disciplina(s) que leciono com os conhecimentos de outras 
disciplinas do curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresento aos alunos os critérios adotados nos procedimentos avaliativos (provas, 
trabalhos, seminários etc.) e elaboro avaliação coerente com o Plano de Ensino (PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresento aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os discuto.  99,39% 0,62% 0,00% 
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Discuto os resultados das avaliações, retomando os conteúdos de maior dificuldade 
pelos alunos, na(s) disciplina(s) que leciono, contribuindo para o nivelamento da(s) 
turma(s).  

98,76% 1,24% 0,00% 

Procuro estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante as aulas, estimulando 
os alunos a observarem princípios éticos e de solidariedade, reflexão, convivência e 
respeito à diversidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Sou pontual e assíduo, cumprindo os horários estabelecidos pela instituição.  99,38% 0,00% 0,62% 

Cumpro integralmente os regulamentos da instituição (lançamento de notas, faltas, 
devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Procuro participar de eventos acadêmicos (Congressos, Seminários etc) da minha área 
de atuação, apresentando trabalhos de minha autoria. 

93,78% 4,97% 1,24% 

Atualizo semestralmente o meu currículo Lattes. 95,03% 4,96% 0,00% 

Corpo Discente (quanto ao 
desempenho de seus alunos) 

Realizam as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, pesquisas etc.). 94,41% 5,59% 0,00% 

Participam das aulas, expressando suas ideias e opiniões, para ampliar seus 
conhecimentos e fundamentar o aprendizado.  

87,57% 12,42% 0,00% 

São pontuais e assíduos, cumprindo o horário das aulas e dedicando-se aos estudos. 87,57% 12,42% 0,00% 

Respeitam os professores, colegas e funcionários, contribuindo para um clima favorável 
à boa convivência e ao respeito à diversidade, de forma ética, solidária e reflexiva. 

97,51% 1,86% 0,62% 

Avaliação Institucional / CPA 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), contribui para a melhoria da instituição / curso. 

91,88% 3,76% 4,36% 
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Coordenadores de curso avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de 
Coordenadores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

26 23 88,5 7,1 

 

Resultados Quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica 
/ não sei 

responder 

Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso social no 
Ensino, Pesquisa e Extensão. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI). 

95,65% 4,35% 0,00% 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade ambiental e/ou social 
e/ou de respeito à diversidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Gestão Institucional – Coordenação de 
Curso (quanto ao seu desempenho)  

Exerço as minhas funções com competência, liderança e ética.  100,00% 0,00% 0,00% 

Oriento adequadamente os alunos sobre as diferentes questões e encaminho-os, 
em sendo necessário às áreas da IES: Central de Atendimento ao Aluno - CAA, 
Financeiro, Secretaria Acadêmica. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Exponho o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) aos alunos e docentes e discuto-o. 100,00% 0,00% 0,00% 

Demonstro interesse na solução de problemas atendendo os alunos e docentes.   100,00% 0,00% 0,00% 

Mantenho comunicação adequada com os alunos por meio do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - AVA (Blackboard). 

100,00% 0,00% 0,00% 
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Divulgo os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa do MEC (ACG / 
ENADE) aos alunos e docentes.  

95,65% 4,35% 0,00% 

Projeto Pedagógico do Curso  

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a formação 
integral dos alunos, como futuro profissional, ampliando a capacidade de aprender 
e atualizar-se permanentemente, proporcionando acesso a conhecimentos 
atualizados. 

100,00% 0,00% 0,00% 

As atividades de estágio curricular obrigatório do(s) curso(s) que coordeno são 
adequadas à formação profissional do aluno (coerentes com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do curso - DCN). 

78,26% 0,00% 21,74% 

As atividades de TCC do(s) curso(s) que coordeno são adequadas à formação 
profissional do aluno (coerentes com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso - 
DCN). 

78,26% 0,00% 21,74% 

O(s) curso(s) que coordeno favorece(m) a articulação dos conhecimentos teóricos 
com as atividades práticas, contribuindo para a formação profissional dos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Ambiente Virtual / Disciplinas online  

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A linguagem do material didático, utilizado na disciplina online, é clara, 
contribuindo para a autonomia do aluno.  

86,96% 4,35% 8,70% 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides, etc.) contribui para a 
abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) online. 

91,31% 0,00% 8,70% 

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às necessidades dos alunos 
para a continuidade das atividades da(s) disciplina(s) online. 

69,57% 4,35% 26,09% 

O(A)s tutore(a)s, das disciplinas online, incentivam o aprofundamento do estudo 
de conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) disciplina(s) online pelos 
alunos. 

69,57% 4,35% 26,09% 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo identificar facilmente 
as disciplinas online. 

78,26% 8,70% 13,04% 

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), contribui com os estudos dos 
assuntos abordados na disciplina online. 

73,91% 4,35% 21,74% 
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Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em programas, 
projetos e atividades de extensão durante o curso. 

95,65% 4,35% 0,00% 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em atividades que 
estimulam a investigação acadêmica (iniciação cientifica, por exemplo). 

95,64% 4,35% 0,00% 

A Instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas dificuldades 
de aprendizagem. 

100,00% 0,00% 0,00% 

O(s) Curso(s) proporciona(m) experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a formação profissional dos alunos. 

95,66% 4,35% 0,00% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios no país ou 
fora do país. 

95,64% 4,35% 0,00% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não obrigatórios 
no país ou fora do país. 

95,65% 0,00% 4,35% 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social, 
possibilitando aos alunos a participação em eventos internos e externos. 

95,65% 4,35% 0,00% 

Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e também 
promove ações de inovação e empreendedorismo.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Políticas Institucionais voltadas ao 
Ensino 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição favorece o 
desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos. 

95,66% 4,35% 0,00% 

Condições para o Ensino 

As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, Blackboard, 
Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades da coordenação de curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A instituição tem oferecido capacitação sobre tecnologias digitais voltados ao 
ensino remoto. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A Infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as atividades práticas, 
previstas no Projeto Pedagógico do(s) curso(s) que coordeno, é adequada (espaço 
físico, materiais de consumo, equipamentos, softwares, softwares etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o período de 
pandemia contribuem de forma preventiva contra o coronavírus. 

95,66% 0,00% 4,35% 
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Infraestrutura Institucional / 
Acadêmica 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente para o 
atendimento da(s) disciplina(s) do(s) curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e orientação 
bibliográfica) atendem às necessidades do(s) curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do professor, SMS, murais, revistas, 
jornais, banners, site etc.) mantém-me adequadamente informado sobre as 
atividades/ações da Instituição / curso. 

91,30% 8,70% 0,00% 

Os serviços prestados pela Central de Atendimento ao Aluno (CAA) atendem às 
necessidades acadêmicas e administrativas dos alunos do(s) curso(s) que 
coordeno. 

86,95% 13,05% 0,00% 

Os serviços prestados pela Secretaria de Atividades Complementares atendem às 
necessidades acadêmicas dos alunos do(s) curso(s) que coordeno. 

91,31% 8,70% 0,00% 

Os serviços prestados pela Secretaria Nacional de Análise Curricular (SNAC) 
atendem às necessidades acadêmicas dos alunos do(s) curso(s) que coordeno. 

95,65% 4,35% 0,00% 

Representatividade 

Apresento aos docentes as atribuições e funções do Núcleo Docente Estruturante - 
NDE do(s) curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

No(s) curso(s) que coordeno, os representantes do Núcleo Docente Estruturante - 
NDE exercem suas funções adequadamente. 

95,65% 4,35% 0,00% 

Apresento aos alunos e docentes a composição, as atribuições e funções do(s) 
Colegiado(s) do(s) Curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Os órgãos colegiados superiores (CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e CONSEPE) 
da instituição estão devidamente constituídos, com representação dos 
coordenadores de curso, sentindo-me, portanto, devidamente representado.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Corpo Docente (em relação aos 
professores do(s) seu(s) curso(s) que 
coordena) 

Apresentam aos alunos e discutem com eles o Plano de Ensino (PE) da(s) 
disciplina(s) que lecionam. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Conhecem muito bem o conteúdo da(s) disciplinas(s) que lecionam.  100,00% 0,00% 0,00% 

Cumprem integralmente o conteúdo programático previsto no Plano de Ensino 
(PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 
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Relacionam teoria e prática dos conteúdos da(s) disciplina(s) que lecionam, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em equipe, 
utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar conhecimentos e 
desenvolver as competências necessárias ao exercício profissional. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Utilizam metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como estratégias de 
ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / grupos, sala de aula invertida, 
aplicativos, gameficação, realidade virtual, laboratórios específicos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Utilizam o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para disponibilizar 
conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Relacionam os conteúdos da(s) disciplina(s) que lecionam com os conhecimentos 
de outras disciplinas do curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresentam aos alunos os critérios adotados nos procedimentos avaliativos 
(provas, trabalhos, seminários etc.) e elaboram avaliação coerente com o Plano de 
Ensino (PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresentam aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os discutem.  100,00% 0,00% 0,00% 

Discutem os resultados das avaliações, retomando os conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos, na(s) disciplina(s) que lecionam, contribuindo para o 
nivelamento da(s) turma(s).  

95,65% 0,00% 4,35% 

Procuram estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante as aulas, 
estimulando os alunos a observarem princípios éticos e de solidariedade, reflexão, 
convivência e respeito à diversidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 

São pontuais e assíduos, cumprindo os horários estabelecidos pela instituição.  100,00% 0,00% 0,00% 

Cumprem integralmente os regulamentos da instituição (lançamento de notas, 
faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Procuram participar de eventos acadêmicos (Congressos, Seminários etc) da área 
de atuação, apresentando trabalhos de autoria própria. 

95,66% 4,35% 0,00% 

Atualizam semestralmente o currículo Lattes. 95,65% 4,35% 0,00% 

Corpo Discente (quanto ao Realizam as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, pesquisas etc.) 100,00% 0,00% 0,00% 
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desempenho dos alunos do(s) curso(s) 
que coordena) 

pelos docentes. 

Participam das aulas, expressando suas ideias e opiniões, para ampliar seus 
conhecimentos e fundamentar o aprendizado. 

95,65% 4,35% 0,00% 

São pontuais e assíduos, cumprindo o horário das aulas e dedicando-se aos 
estudos. 

95,65% 4,35% 0,00% 

Respeitam os professores, colegas e funcionários, contribuindo para um clima 
favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, de forma ética, solidária e 
reflexiva. 

95,65% 4,35% 0,00% 

Avaliação Institucional / CPA 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição / curso.  

100,00% 0,00% 0,00% 
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RESULTADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

Alunos dos cursos de metodologia EaD avaliando 

 

Índices de participação: 

 

Resultados quantitativos: 
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INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Totais   81,01% 7,47% 11,52% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021) 

Totais 94,30% 4,49% 1,21% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021) 

A linguagem utilizada nos itens de menus e sessões do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, é clara e direciona, de maneira fácil, às diversas sessões da 
disciplina. 

94,59% 4,44% 0,97% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, facilmente encontro orientações que 
me auxiliam quanto a sua utilização e de suas funcionalidades e recursos de 
comunicação e interação. 

92,25% 6,13% 1,61% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

96,05% 2,90% 1,05% 

Área do Aluno (A2021) Totais 94,52% 2,98% 2,50% 

Área do Aluno (A2021) 
Ferramentas para acesso às notas, às questões financeiras e aos avisos estão 
disponíveis. 

96,77% 2,18% 1,05% 

Área do Aluno (A2021) Manual do Aluno e Calendário Letivo estão disponíveis para consulta. 92,27% 3,78% 3,95% 

Avaliação Institucional / CPA 
(A2021) 

Totais 87,42% 2,34% 10,24% 

Avaliação Institucional / CPA 
(A2021) 

O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição / curso. 

87,42% 2,34% 10,24% 

Avaliações e Atividades (A2021) Totais 85,85% 6,78% 7,37% 
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Avaliações e Atividades (A2021) 
Atividades extracurriculares (webnares, lives, seminários virtuais) 
contribuem para complementação da minha formação acadêmica e 
profissional. 

90,38% 5,56% 4,05% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AS e Fóruns), são claras e coerentes com o conteúdo 
disponibilizado para a minha formação acadêmica. 

93,41% 5,16% 1,43% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Provas Presenciais (A1 e AF) apresentam questões claras e coerentes com o 
conteúdo disponibilizado para os estudos. 

73,53% 6,28% 20,19% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Questões de Conhecimentos Gerais contribuem para complementação da 
minha formação acadêmica e profissional. 

86,09% 10,10% 3,82% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

Totais 76,55% 11,97% 11,48% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades acadêmicas e 
administrativas (clareza, objetividade e prazo das respostas). 

81,40% 10,95% 7,65% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das respostas). 

75,90% 16,87% 7,23% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das respostas). 

78,36% 12,79% 8,85% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O canal de ouvidoria online atendeu as minhas necessidades acadêmicas 
(clareza, objetividade e prazo de respostas). 

66,16% 10,15% 23,69% 
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Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

Tenho conhecimento do canal de ouvidoria online para atender as minhas 
necessidades acadêmicas. 

80,92% 9,10% 9,98% 

Coordenador do Curso (A2021) Totais 83,25% 7,99% 8,75% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Apresenta a organização do curso - Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e 
Matriz Curricular (Disciplinas). 

86,84% 4,95% 8,20% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa (MEC 
/ ENADE) do seu Curso. 

76,16% 7,45% 16,38% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Oferece/divulga oportunidades de realização de Atividades 
Complementares. 

87,83% 7,60% 4,57% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Promove ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o mundo 
do trabalho. 

81,91% 10,95% 7,14% 

Coordenador do Curso (A2021) Tem mantido um canal de comunicação com os alunos. 83,50% 9,02% 7,48% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

Totais 53,95% 2,76% 43,29% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

A orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é adequada. 

50,60% 2,25% 47,15% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

A orientação sobre o preenchimento da documentação para a realização do 
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) 
é adequada. 

51,97% 2,89% 45,14% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no curso) são 
adequadas à minha formação profissional. 

57,83% 2,97% 39,20% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

As informações que constam no Manual do Estágio Obrigatório (caso esteja 
previsto no curso)  são suficientes para minha orientação. 

49,80% 2,57% 47,63% 
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Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) proporciona experiências diversificadas para a minha formação 
acadêmica e profissional. 

59,52% 3,12% 37,36% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Totais 86,86% 8,91% 4,23% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para a 
realização das atividades acadêmicas. 

82,60% 4,57% 12,83% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Material teórico é de fácil entendimento e contribui para a minha formação 
acadêmica. 

91,52% 7,46% 1,02% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Videoaulas contribuem para a minha formação acadêmica. 87,80% 10,78% 1,42% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao tempo 
de exibição. 

85,51% 12,83% 1,65% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

Totais 67,12% 9,67% 23,21% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em atividades que estimulam a investigação acadêmica é 
oportunizada durante o curso. 

80,00% 6,80% 13,20% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão são 
oportunizadas durante o curso. 

79,81% 6,95% 13,25% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

As atividades culturais, de lazer e de interação social, promovidas pelo curso 
contribuem para a minha formação acadêmica e profissional. 

64,86% 9,39% 25,75% 
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Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

As trilhas de aprendizagem ofertadas contribuem para a minha formação 
acadêmica e profissional. 

78,36% 5,35% 16,29% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, contribuindo 
para a minha formação acadêmica e profissional. 

83,72% 10,45% 5,83% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não 
obrigatórios no país ou fora do país. 

42,19% 13,52% 44,29% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios no país 
ou fora do país. 

40,89% 15,22% 43,89% 

Relacionamento com o Polo de 
Educação a Distância (A2021) 

Totais 88,37% 6,54% 5,09% 

Relacionamento com o Polo de 
Educação a Distância (A2021) 

Procuro o Polo para orientações sobre os processos acadêmicos. 82,22% 8,81% 8,97% 

Relacionamento com o Polo de 
Educação a Distância (A2021) 

Sou devidamente informado na aula inaugural sobre a organização do curso 
(disciplinas, atividades, avaliações etc.), ambiente virtual de aprendizagem e 
o funcionamento do polo. 

91,92% 4,60% 3,47% 

Relacionamento com o Polo de 
Educação a Distância (A2021) 

Sou devidamente informado sobre as atividades extracurriculares 
(webnares, lives, seminários virtuais) ofertadas pela IES e ou pelo polo. 

90,97% 6,21% 2,82% 

Rotina de Estudos (A2021) Totais 89,46% 8,37% 2,18% 

Rotina de Estudos (A2021) Considero adequada a quantidade de horas por mim dedicada aos estudos. 91,20% 7,75% 1,05% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Considero os tutores como interlocutores do meu processo de 
aprendizagem. 

89,75% 7,59% 2,66% 
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Rotina de Estudos (A2021) 
Consulto as referências e os materiais complementares indicados nas 
disciplinas do meu curso. 

88,86% 9,36% 1,78% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Participo / assisto das webconferências, chatday, lives, realizadas nas 
disciplinas. 

76,76% 19,05% 4,20% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Procuro aumentar meu conhecimento buscando informações sobre temas 
gerais (cultura, política, economia etc.). 

92,49% 5,33% 2,18% 

Rotina de Estudos (A2021) Realizo no prazo as atividades acadêmicas solicitadas. 97,66% 1,13% 1,21% 

Trabalhabilidade (A2021) Totais 77,79% 6,70% 15,51% 

Trabalhabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e também 
promove ações de inovação e empreendedorismo. 

77,79% 6,70% 15,51% 

Tutores Online (A2021) Totais 87,95% 7,60% 4,45% 

Tutores Online (A2021) 
Indicam materiais complementares para aprofundamento de estudos, tais 
como referências, fontes e bases de dados digitais/virtuais diversificadas, 
entre outros. 

94,29% 3,29% 2,43% 

Tutores Online (A2021) 
Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, disponibilizando-se 
para esclarecimentos de dúvidas relativas às avaliações da aprendizagem. 

86,33% 9,27% 4,40% 

Tutores Online (A2021) 
Orientam sobre os critérios adotados para avaliação das atividades das 
disciplinas. 

92,53% 4,80% 2,68% 

Tutores Online (A2021) 
Procuram estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo em relação 
a formação do estudante no que tange às competências cognitivas e 
emocionais, a partir da concepção da Educação Positiva. 

83,02% 9,28% 7,70% 

Tutores Online (A2021) Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o conteúdo. 80,58% 13,68% 5,74% 

Tutores Online (A2021) 
Promovem a realização de atividades relevantes (webconferências, chatday, 
live) para o processo de ensino aprendizagem. 

93,63% 3,46% 2,91% 
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Tutores Online (A2021) 
Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a continuidade das 
atividades da disciplina. 

83,71% 8,50% 7,79% 

Tutores Online (A2021) 
Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e 
segurança. 

89,48% 8,56% 1,96% 
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RESULTADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

Alunos dos cursos de metodologia 4.0 avaliando 

 

Índices de participação: 

 

Resultados quantitativos: 

 

 



313 
 

 

INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Totais   75,24% 10,93% 13,82% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

Totais 89,94% 9,47% 0,59% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

A Ferramenta Zoom possibilita acompanhar as aulas remotas e webaulas 
de forma simples, facilitada e intuitiva. 

83,89% 14,69% 1,42% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

A linguagem utilizada nos itens de menus e sessões do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem, é clara e direciona, de maneira fácil, às diversas sessões 
da disciplina. 

93,36% 6,64% 0,00% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, facilmente encontro orientações 
que me auxiliam quanto a sua utilização e de suas funcionalidades e 
recursos de comunicação e interação. 

87,20% 12,32% 0,47% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

95,28% 4,25% 0,47% 

Ambientes profissionais para a 
realização de atividades práticas (A2021) 

Totais 50,48% 4,94% 44,59% 

Ambientes profissionais para a 
realização de atividades práticas (A2021) 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as atividades 
práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu curso, é adequada 
(espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, softwares etc.). 

50,24% 5,74% 44,02% 

Ambientes profissionais para a 
realização de atividades práticas (A2021) 

A infraestrutura onde ocorrem os encontros presenciais do meu curso é 
adequada (projetores, iluminação, ventilação, carteiras, etc.). 

51,90% 4,29% 43,81% 

Ambientes profissionais para a 
realização de atividades práticas (A2021) 

A qualidade dos serviços prestados na área de convivência é adequada 
(alimentação, copiadora, etc.). 

49,28% 4,78% 45,93% 

Área do Aluno (A2021) Totais 92,25% 6,57% 1,17% 
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Área do Aluno (A2021) 
Ferramentas para acesso às notas, às questões financeiras e aos avisos 
estão disponíveis. 

91,55% 7,51% 0,94% 

Área do Aluno (A2021) Manual do Aluno e Calendário Letivo estão disponíveis para consulta. 92,96% 5,63% 1,41% 

Avaliação Institucional / CPA (A2021) Totais 78,47% 4,31% 17,22% 

Avaliação Institucional / CPA (A2021) 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria 
de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição / curso. 

78,47% 4,31% 17,22% 

Avaliações e Atividades (A2021) Totais 80,16% 12,93% 6,92% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Atividades extracurriculares (webnares, lives, seminários virtuais) 
contribuem para complementação da minha formação acadêmica e 
profissional. 

90,05% 7,24% 2,71% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AS e Fóruns), são claras e coerentes com o conteúdo 
disponibilizado para a minha formação acadêmica. 

86,43% 12,67% 0,90% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Provas Presenciais (A1 e AF) apresentam questões claras e coerentes com 
o conteúdo disponibilizado para os estudos. 

64,55% 14,09% 21,36% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Questões de Conhecimentos Gerais contribuem para complementação da 
minha formação acadêmica e profissional. 

79,55% 17,73% 2,73% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

Totais 69,20% 20,62% 10,17% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades acadêmicas 
e administrativas (clareza, objetividade e prazo das respostas). 

73,85% 21,10% 5,05% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

68,81% 26,61% 4,59% 
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Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

70,64% 22,02% 7,34% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O canal de ouvidoria online atendeu as minhas necessidades acadêmicas 
(clareza, objetividade e prazo de respostas). 

57,34% 18,81% 23,85% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

Tenho conhecimento do canal de ouvidoria online para atender as minhas 
necessidades acadêmicas. 

75,34% 14,61% 10,05% 

Coordenador do Curso (A2021) Totais 76,67% 15,52% 7,80% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Apresenta a organização do curso - Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e 
Matriz Curricular (Disciplinas). 

80,77% 14,10% 5,13% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa 
(MEC / ENADE) do seu Curso. 

66,23% 15,15% 18,61% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Oferece/divulga oportunidades de realização de Atividades 
Complementares. 

83,69% 13,73% 2,58% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Promove ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o 
mundo do trabalho. 

74,25% 18,88% 6,87% 

Coordenador do Curso (A2021) Tem mantido um canal de comunicação com os alunos. 78,30% 15,74% 5,96% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

Totais 50,46% 4,23% 45,31% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

A orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é 
adequada. 

46,33% 6,88% 46,79% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

A orientação sobre o preenchimento da documentação para a realização 
do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) é adequada. 

49,08% 5,05% 45,87% 
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Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no curso) são 
adequadas à minha formação profissional. 

43,32% 2,30% 54,38% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

As informações que constam no Manual do Estágio Obrigatório (caso 
esteja previsto no curso)  são suficientes para minha orientação. 

44,70% 5,53% 49,77% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) proporciona experiências diversificadas para a minha formação 
acadêmica e profissional. 

68,81% 1,38% 29,82% 

Material Didático da Disciplina (A2021) Totais 86,49% 10,92% 2,59% 

Material Didático da Disciplina (A2021) 
Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para a 
realização das atividades acadêmicas. 

83,33% 6,31% 10,36% 

Material Didático da Disciplina (A2021) 
Material teórico é de fácil entendimento e contribui para a minha 
formação acadêmica. 

85,59% 14,41% 0,00% 

Material Didático da Disciplina (A2021) Videoaulas contribuem para a minha formação acadêmica. 91,44% 8,56% 0,00% 

Material Didático da Disciplina (A2021) 
Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao tempo 
de exibição. 

85,59% 14,41% 0,00% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

Totais 60,83% 12,18% 27,00% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em atividades que estimulam a investigação acadêmica é 
oportunizada durante o curso. 

76,30% 7,58% 16,11% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão são 
oportunizadas durante o curso. 

76,42% 6,60% 16,98% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

As atividades culturais, de lazer e de interação social, promovidas pelo 
curso contribuem para a minha formação acadêmica e profissional. 

55,92% 14,22% 29,86% 
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Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

As trilhas de aprendizagem ofertadas contribuem para a minha formação 
acadêmica e profissional. 

68,10% 9,52% 22,38% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação acadêmica e profissional. 

79,72% 10,85% 9,43% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não 
obrigatórios no país ou fora do país. 

34,60% 18,48% 46,92% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios no 
país ou fora do país. 

34,60% 18,01% 47,39% 

Professor do Encontro Presencial 
(A2021) 

Totais 63,85% 6,69% 29,46% 

Professor do Encontro Presencial 
(A2021) 

Relacionam teoria e prática dos conteúdos da disciplina que 
acompanham, estimulando os alunos a expressarem suas ideias, 
utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar conhecimentos e 
desenvolver as competências necessárias ao exercício profissional. 

65,07% 6,22% 28,71% 

Professor do Encontro Presencial 
(A2021) 

São pontuais e assíduos, cumprindo os horários estabelecidos pela 
instituição. 

65,55% 5,26% 29,19% 

Professor do Encontro Presencial 
(A2021) 

Utilizam tecnologias diferenciadas como estratégias de ensino 
(aplicativos, jogos, gameficação, realidade virtual, laboratórios específicos 
etc.). 

60,95% 8,57% 30,48% 

Relacionamento com o Polo de Educação 
a Distância (A2021) 

Totais 86,79% 9,75% 3,46% 

Relacionamento com o Polo de Educação 
a Distância (A2021) 

Procuro o Polo para orientações sobre os processos acadêmicos. 82,08% 10,38% 7,55% 
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Relacionamento com o Polo de Educação 
a Distância (A2021) 

Sou devidamente informado na aula inaugural sobre a organização do 
curso (disciplinas, atividades, avaliações etc.), ambiente virtual de 
aprendizagem e o funcionamento do polo. 

90,57% 7,55% 1,89% 

Relacionamento com o Polo de Educação 
a Distância (A2021) 

Sou devidamente informado sobre as atividades extracurriculares 
(webnares, lives, seminários virtuais) ofertadas pela IES e ou pelo polo. 

87,74% 11,32% 0,94% 

Rotina de Estudos (A2021) Totais 91,12% 7,62% 1,26% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Considero adequada a quantidade de horas por mim dedicada aos 
estudos. 

88,21% 10,38% 1,42% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Considero os tutores como interlocutores do meu processo de 
aprendizagem. 

88,68% 8,96% 2,36% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Consulto as referências e os materiais complementares indicados nas 
disciplinas do meu curso. 

92,02% 7,51% 0,47% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Participo / assisto das webconferências, chatday, lives, realizadas nas 
disciplinas. 

86,32% 12,26% 1,42% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Procuro aumentar meu conhecimento buscando informações sobre temas 
gerais (cultura, política, economia etc.). 

93,40% 5,19% 1,42% 

Rotina de Estudos (A2021) Realizo no prazo as atividades acadêmicas solicitadas. 98,11% 1,42% 0,47% 

Trabalhabilidade (A2021) Totais 70,33% 9,57% 20,10% 

Trabalhabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

70,33% 9,57% 20,10% 

Tutores Online (A2021) Totais 83,20% 13,07% 3,73% 

Tutores Online (A2021) 
Indicam materiais complementares para aprofundamento de estudos, tais 
como referências, fontes e bases de dados digitais/virtuais diversificadas, 
entre outros. 

90,09% 6,90% 3,02% 

Tutores Online (A2021) 
Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, disponibilizando-se 
para esclarecimentos de dúvidas relativas às avaliações da aprendizagem. 

81,82% 14,72% 3,46% 
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Tutores Online (A2021) 
Orientam sobre os critérios adotados para avaliação das atividades das 
disciplinas. 

87,88% 9,52% 2,60% 

Tutores Online (A2021) 
Procuram estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo em 
relação a formação do estudante no que tange às competências cognitivas 
e emocionais, a partir da concepção da Educação Positiva. 

76,19% 16,45% 7,36% 

Tutores Online (A2021) Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o conteúdo. 78,79% 15,15% 6,06% 

Tutores Online (A2021) 
Promovem a realização de atividades relevantes (webconferências, 
chatday, live) para o processo de ensino aprendizagem. 

91,77% 6,93% 1,30% 

Tutores Online (A2021) 
Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a continuidade 
das atividades da disciplina. 

74,14% 21,98% 3,88% 

Tutores Online (A2021) 
Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e 
segurança. 

84,91% 12,93% 2,16% 
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RESULTADOS GERAIS DA AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

Alunos dos cursos de metodologia 4.0i avaliando 

 

Índices de participação: 

 

Resultados quantitativos: 
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INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Totais   76,78% 7,62% 15,59% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

Totais 90,97% 5,78% 3,25% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

A Ferramenta de webconferência, Zoom, possibilita acompanhar as 
aulas síncronas e webaulas de forma simples, facilitada e intuitiva. 

86,96% 8,70% 4,35% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

A linguagem utilizada nos itens de menus e sessões do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem, é clara e direciona, de maneira fácil, às 
diversas sessões da disciplina. 

92,75% 2,90% 4,35% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, facilmente encontro 
orientações que me auxiliam quanto a sua utilização e de suas 
funcionalidades e recursos de comunicação e interação. 

91,30% 5,80% 2,90% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

92,86% 5,71% 1,43% 

Área do Aluno (A2021) Totais 97,06% 0,74% 2,21% 

Área do Aluno (A2021) 
Ferramentas para acesso às notas, às questões financeiras e aos 
avisos estão disponíveis. 

98,53% 0,00% 1,47% 

Área do Aluno (A2021) 
Manual do Aluno e Calendário Letivo estão disponíveis para 
consulta. 

95,59% 1,47% 2,94% 

Avaliação Institucional / CPA (A2021) Totais 82,35% 2,94% 14,71% 

Avaliação Institucional / CPA (A2021) 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição 
/ curso. 

82,35% 2,94% 14,71% 

Avaliações e Atividades (A2021) Totais 77,19% 7,37% 15,44% 
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Avaliações e Atividades (A2021) 
Atividades extracurriculares (webnares, lives, seminários virtuais) 
contribuem para complementação da minha formação acadêmica e 
profissional. 

85,92% 5,63% 8,45% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AS e Fóruns), são claras e coerentes com o 
conteúdo disponibilizado para a minha formação acadêmica. 

86,11% 8,33% 5,56% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Provas Presenciais (A1 e AF) apresentam questões claras e 
coerentes com o conteúdo disponibilizado para os estudos. 

59,15% 4,23% 36,62% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Questões de Conhecimentos Gerais contribuem para 
complementação da minha formação acadêmica e profissional. 

77,46% 11,27% 11,27% 

Canais de Atendimento e Relacionamento 
com o Aluno (CAA Online) (A2021) 

Totais 69,57% 15,07% 15,36% 

Canais de Atendimento e Relacionamento 
com o Aluno (CAA Online) (A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

79,71% 10,14% 10,14% 

Canais de Atendimento e Relacionamento 
com o Aluno (CAA Online) (A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

66,67% 26,09% 7,25% 

Canais de Atendimento e Relacionamento 
com o Aluno (CAA Online) (A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

72,46% 14,49% 13,04% 

Canais de Atendimento e Relacionamento 
com o Aluno (CAA Online) (A2021) 

O canal de ouvidoria online atendeu as minhas necessidades 
acadêmicas (clareza, objetividade e prazo de respostas). 

56,52% 10,14% 33,33% 
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Canais de Atendimento e Relacionamento 
com o Aluno (CAA Online) (A2021) 

Tenho conhecimento do canal de ouvidoria online para atender as 
minhas necessidades acadêmicas. 

72,46% 14,49% 13,04% 

Coordenador do Curso (A2021) Totais 76,96% 9,16% 13,87% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Apresenta a organização do curso - Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) e Matriz Curricular (Disciplinas). 

81,82% 3,90% 14,29% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação 
externa (MEC / ENADE) do seu Curso. 

75,00% 7,89% 17,11% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Oferece/divulga oportunidades de realização de Atividades 
Complementares. 

80,26% 7,89% 11,84% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Promove ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o 
mundo do trabalho. 

73,68% 14,47% 11,84% 

Coordenador do Curso (A2021) Tem mantido um canal de comunicação com os alunos. 74,03% 11,69% 14,29% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

Totais 47,83% 2,32% 49,86% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

A orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) é adequada. 

46,38% 1,45% 52,17% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

A orientação sobre o preenchimento da documentação para a 
realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso 
esteja previsto no curso) é adequada. 

42,03% 4,35% 53,62% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no 
curso) são adequadas à minha formação profissional. 

47,83% 2,90% 49,28% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

As informações que constam no Manual do Estágio Obrigatório 
(caso esteja previsto no curso)  são suficientes para minha 
orientação. 

44,93% 1,45% 53,62% 
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Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja 
previsto no curso) proporciona experiências diversificadas para a 
minha formação acadêmica e profissional. 

57,97% 1,45% 40,58% 

Material Didático da Disciplina (A2021) Totais 86,10% 6,44% 7,46% 

Material Didático da Disciplina (A2021) 
Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para 
a realização das atividades acadêmicas. 

73,97% 6,85% 19,18% 

Material Didático da Disciplina (A2021) 
Material teórico é de fácil entendimento e contribui para a minha 
formação acadêmica. 

86,49% 8,11% 5,41% 

Material Didático da Disciplina (A2021) Videoaulas contribuem para a minha formação acadêmica. 95,95% 1,35% 2,70% 

Material Didático da Disciplina (A2021) 
Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao 
tempo de exibição. 

87,84% 9,46% 2,70% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

Totais 58,19% 7,77% 34,03% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

A participação em atividades que estimulam a investigação 
acadêmica é oportunizada durante o curso. 

66,18% 10,29% 23,53% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão são 
oportunizadas durante o curso. 

69,12% 8,82% 22,06% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

As atividades culturais, de lazer e de interação social, promovidas 
pelo curso contribuem para a minha formação acadêmica e 
profissional. 

52,94% 10,29% 36,76% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

As trilhas de aprendizagem ofertadas contribuem para a minha 
formação acadêmica e profissional. 

69,12% 4,41% 26,47% 
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Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação acadêmica e profissional. 

77,94% 7,35% 14,71% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios 
não obrigatórios no país ou fora do país. 

35,29% 5,88% 58,82% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

36,76% 7,35% 55,88% 

Professor do Encontro Síncrono (A2021) Totais 75,98% 9,31% 14,71% 

Professor do Encontro Síncrono (A2021) 

Relacionam teoria e prática dos conteúdos da disciplina que 
acompanham, estimulando os alunos a expressarem suas ideias, 
utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

79,41% 8,82% 11,76% 

Professor do Encontro Síncrono (A2021) 
São pontuais e assíduos, cumprindo os horários estabelecidos pela 
instituição. 

82,35% 4,41% 13,24% 

Professor do Encontro Síncrono (A2021) 
Utilizam tecnologias diferenciadas como estratégias de ensino 
(aplicativos, jogos, gameficação, realidade virtual, laboratórios 
específicos etc.). 

66,18% 14,71% 19,12% 

Relacionamento com o Polo de Educação a 
Distância (A2021) 

Totais 85,29% 10,29% 4,41% 

Relacionamento com o Polo de Educação a 
Distância (A2021) 

Procuro o Polo para orientações sobre os processos acadêmicos. 77,94% 10,29% 11,76% 

Relacionamento com o Polo de Educação a 
Distância (A2021) 

Sou devidamente informado na aula inaugural sobre a organização 
do curso (disciplinas, atividades, avaliações etc.), ambiente virtual 
de aprendizagem e o funcionamento do polo. 

89,71% 8,82% 1,47% 
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Relacionamento com o Polo de Educação a 
Distância (A2021) 

Sou devidamente informado sobre as atividades extracurriculares 
(webnares, lives, seminários virtuais) ofertadas pela IES e ou pelo 
polo. 

88,24% 11,76% 0,00% 

Rotina de Estudos (A2021) Totais 89,71% 7,84% 2,45% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Considero adequada a quantidade de horas por mim dedicada aos 
estudos. 

89,71% 7,35% 2,94% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Considero os tutores como interlocutores do meu processo de 
aprendizagem. 

88,24% 8,82% 2,94% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Consulto as referências e os materiais complementares indicados 
nas disciplinas do meu curso. 

86,76% 10,29% 2,94% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Participo / assisto das webconferências, chatday, lives, realizadas 
nas disciplinas. 

82,35% 16,18% 1,47% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Procuro aumentar meu conhecimento buscando informações sobre 
temas gerais (cultura, política, economia etc.). 

95,59% 1,47% 2,94% 

Rotina de Estudos (A2021) Realizo no prazo as atividades acadêmicas solicitadas. 95,59% 2,94% 1,47% 

Trabalhabilidade (A2021) Totais 70,59% 4,41% 25,00% 

Trabalhabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

70,59% 4,41% 25,00% 

Tutores Online (A2021) Totais 85,15% 7,68% 7,17% 

Tutores Online (A2021) 
Indicam materiais complementares para aprofundamento de 
estudos, tais como referências, fontes e bases de dados 
digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

91,89% 2,70% 5,41% 

Tutores Online (A2021) 
Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, 
disponibilizando-se para esclarecimentos de dúvidas relativas às 
avaliações da aprendizagem. 

87,67% 8,22% 4,11% 
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Tutores Online (A2021) 
Orientam sobre os critérios adotados para avaliação das atividades 
das disciplinas. 

87,67% 6,85% 5,48% 

Tutores Online (A2021) 

Procuram estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo 
em relação a formação do estudante no que tange às competências 
cognitivas e emocionais, a partir da concepção da Educação 
Positiva. 

82,19% 6,85% 10,96% 

Tutores Online (A2021) 
Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o 
conteúdo. 

78,08% 13,70% 8,22% 

Tutores Online (A2021) 
Promovem a realização de atividades relevantes (webconferências, 
chatday, live) para o processo de ensino aprendizagem. 

89,04% 4,11% 6,85% 

Tutores Online (A2021) 
Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a 
continuidade das atividades da disciplina. 

79,45% 9,59% 10,96% 

Tutores Online (A2021) 
Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e 
segurança. 

85,14% 9,46% 5,41% 
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Coordenadores de curso avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de 
Coordenadores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

37 24 64,9 12,1 
 

Resultados quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica 
/ não sei 

responder 

Coordenador do Curso 

1. Realizo reuniões com frequência com a equipe de tutores / professores e estimulo reflexões 
sobre o curso. 

95,83% 4,17% 0,00% 

2. Apresento a organização do curso - PPC (Projeto Pedagógico do Curso) e matriz curricular. 91,67% 4,17% 4,17% 

3. Promovo ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o mundo do trabalho. 100,00% 0,00% 0,00% 

4. Apresento os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa (MEC / ENADE) do 
Curso. 

91,67% 0,00% 8,33% 

5. Cumpro os prazos referentes aos processos do(s) curso(s) que coordeno. 100,00% 0,00% 0,00% 

6. Compartilho aos tutores e professores o significado e a importância da CPA (Comissão Própria 
de Avaliação), do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e de outros documentos 
institucionais. 

91,67% 0,00% 8,33% 

7. Conheço e interajo com os setores que fazem parte da Cruzeiro do Sul Virtual. 100,00% 0,00% 0,00% 

8. Esclareço quais são as atribuições do professor responsável. 100,00% 0,00% 0,00% 
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9. Oriento o professor responsável sobre o prazo de realização das atividades sob a sua 
responsabilidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 

10. Oriento o professor responsável sobre as funcionalidades do SIAA necessárias para a sua 
atividade docente. 

100,00% 0,00% 0,00% 

11. Oriento o professor responsável sobre todos os setores e processos que fazem parte da 
Cruzeiro do Sul Virtual. 

95,83% 0,00% 4,17% 

Tutores Online 

12. Disponibilizam indicações de materiais complementares para aprofundamento de estudos 
dos alunos, tais como referências, fontes e bases de dados digitais/virtuais diversificadas, entre 
outros. 

100,00% 0,00% 0,00% 

13. Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e segurança. 100,00% 0,00% 0,00% 

14. Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a continuidade das atividades da 
disciplina. 

100,00% 0,00% 0,00% 

15. Orientam os alunos sobre os critérios adotados para avaliação das atividades. 100,00% 0,00% 0,00% 

16. Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, disponibilizando-se para 
esclarecimentos de dúvidas relativas às avaliações da aprendizagem. 

100,00% 0,00% 0,00% 

17. Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o conteúdo. 100,00% 0,00% 0,00% 

18. Procuram estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo em relação a formação do 
estudante no que tange às competências cognitivas e emocionais, a partir da concepção da 
Educação Positiva. 

95,83% 0,00% 4,17% 

19. Promovem a realização de atividades relevantes (webconferências, chatday, live) para o 
processo de ensino aprendizagem. 

100,00% 0,00% 0,00% 

20. Submetem materiais ou propostas de atividades para validação do professor responsável e 
coordenador do curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Professor Responsável 

21. Demonstram interesse em conhecer o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a Matriz 
Curricular. 

91,67% 8,33% 0,00% 

22. Participam das reuniões propostas, estimulando discussões e reflexões sobre o curso. 91,67% 8,33% 0,00% 
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Material Didático da 
Disciplina 

23. Material teórico das disciplinas é de fácil entendimento e contribui para a formação dos 
alunos. 

95,83% 4,17% 0,00% 

24. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos estudos. 95,83% 4,17% 0,00% 

25. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e tempo de exibição. 95,83% 4,17% 0,00% 

26. Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para a realização das 
atividades acadêmicas. 

95,83% 4,17% 0,00% 

27. Correções do material são prontamente atendidas quando solicitadas. 87,50% 12,50% 0,00% 

28. Acompanho a produção do material didático junto aos professores conteudistas. 100,00% 0,00% 0,00% 

29. Solicito sempre que necessária a atualização dos materiais das disciplinas do curso. 95,83% 0,00% 4,17% 

Avaliações e atividades 

30. Avaliações online (A2) e presenciais (A1 e AF) possuem caráter formativo. 91,67% 8,33% 0,00% 

    M                       õ   “      F”                                      õ     
periodicidade). 

95,83% 4,17% 0,00% 

32. O processo das etapas de organização das provas A1 e AF é adequado (elaboração, 
postagem e revisão de questões e montagem das provas). 

95,83% 4,17% 0,00% 

33. Material das disciplinas é disponibilizado aos professores com antecedência para elaboração 
         õ              “      F”  

95,83% 4,17% 0,00% 

       z                           g                       õ              “      F”        
professores, são informados com a devida antecedência. 

100,00% 0,00% 0,00% 

35. Número de oficinas e orientações técnicas para a elaboração das avaliações pelos 
professores são suficientes. 

95,83% 4,17% 0,00% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos 

36. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) proporciona 
experiências diversificadas para a formação profissional dos alunos. 

70,83% 0,00% 29,17% 

37. Orientação sobre o preenchimento da documentação para a realização do Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é adequada. 

70,83% 0,00% 29,17% 

38. Orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é adequada. 

66,67% 4,17% 29,17% 
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39. Proposta de Estágio Curricular Supervisionado (obrigatório) do(s) curso(s) em que coordeno 
é clara. 

66,67% 4,17% 29,17% 

40. Informações que constam no Manual de Estágio (obrigatório) são suficientes para orientar o 
aluno. 

66,67% 0,00% 33,33% 

41. Tenho conhecimento do trabalho desenvolvido no Núcleo de Estágios – EaD, em relação ao 
Estágio Curricular Supervisionado (obrigatório) do(s) curso(s) que coordeno. 

70,83% 0,00% 29,17% 

42. Alterações de prazos e procedimentos realizados pelo Núcleo de Estágios – EaD são 
informadas a coordenação do curso com a devida antecedência. 

70,83% 0,00% 29,17% 

43. Ajustes necessários no Manual do Estágio (obrigatório) do(s) curso(s) são realizados de 
forma participativa. 

70,83% 0,00% 29,17% 

44. As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no curso) são adequadas a 
formação profissional dos alunos. 

62,50% 4,17% 33,33% 

Canais de Comunicação e 
Relacionamento 

45. Fluxos dos processos da Central de Atendimento ao Aluno (CAA Online) propiciam agilidade 
no retorno das informações aos discentes. 

75,00% 25,00% 0,00% 

46. Instâncias superiores de gestão da Instituição disponibilizam canais para manifestação das 
minhas necessidades. 

83,33% 16,67% 0,00% 

Oportunidades da ampliação 
de formação acadêmica e 
profissional 

47. Divulgo oportunidades de programas, projetos e atividades de extensão aos alunos. 100,00% 0,00% 0,00% 

48. Divulgo oportunidades de investigação acadêmica aos alunos. 100,00% 0,00% 0,00% 

49. Divulgo oportunidades de intercâmbio no país ou fora do país aos alunos. 62,50% 8,33% 29,17% 

50. Divulgo oportunidades de estágios não obrigatórios no país ou fora do país aos alunos.  91,67% 0,00% 8,33% 

51. Divulgo oportunidades de trilhas de aprendizagem aos alunos. 100,00% 0,00% 0,00% 



332 
 

 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - Blackboard 

52. Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

53. Ambiente virtual de aprendizagem é adequado para o desenvolvimento das atividades do(s) 
curso(s) que coordeno. 

100,00% 0,00% 0,00% 

54. Atualizo os conteúdos disponíveis na disciplina de Coordenação do Curso. 100,00% 0,00% 0,00% 

Trabalhabilidade 55. Indico aos alunos oportunidades de atuação no mercado de trabalho. 100,00% 0,00% 0,00% 

Capacitação e Integração 
56. Programas de capacitação ou formação continuada são oferecidos pela Instituição. 100,00% 0,00% 0,00% 

57. Participo dos programas de capacitação ou formação continuada oferecidos pela instituição. 100,00% 0,00% 0,00% 

Sistema Integrado 
Acadêmico-Administrativo 
(SIAA) 

58. Acesso e a disponibilidade do SIAA são adequados para o desenvolvimento das atividades. 100,00% 0,00% 0,00% 

59. Conheço e opero todas as ferramentas do SIAA, necessárias para o desenvolvimento das 
minhas atividades. 

100,00% 0,00% 0,00% 

60. As funcionalidades e aplicações disponíveis no SIAA são adequados para o desenvolvimento 
das minhas atividades. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Avaliação Institucional / CPA 
61. O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
contribui para a melhoria da instituição / curso. 

91,67% 8,33% 0,00% 
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Professores avaliando 

Índices de participação: 

Total de 
Professores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

215 149 69,3 4,5 
 

Resultados quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica 
/ não sei 

responder 

Coordenador do Curso 

1. Realiza reuniões com frequência com a equipe de professores e estimula reflexões sobre o curso. 92,62% 4,03% 3,36% 

2. Apresenta a organização do curso - PPC (Projeto Pedagógico do Curso) e matriz curricular. 93,29% 4,03% 2,68% 

3. Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa (MEC / ENADE) do Curso. 86,58% 4,70% 8,72% 

4. Esclarece aos professores o significado e a importância da CPA (Comissão Própria de Avaliação), 
do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e de outros documentos institucionais. 

91,95% 2,68% 5,37% 

5. Mantém os docentes informados sobre os prazos das atividades relacionadas ao curso. 97,99% 0,00% 2,01% 

Tutores online 

6. Solicitam indicações de materiais complementares para aprofundamento de estudos dos alunos, 
tais como referências, fontes e bases de dados digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

91,28% 4,70% 4,03% 

7. Consultam quando há dúvidas sobre o conteúdo das disciplinas. 93,29% 2,68% 4,03% 

8. Submetem materiais ou propostas de atividades para validação do professor responsável. 91,28% 3,36% 5,37% 

Atribuições do Professor 9. Demonstro interesse em conhecer o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a Matriz Curricular. 98,66% 0,00% 1,34% 
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Responsável 10. Participo das reuniões propostas, estimulando discussões e reflexões sobre o curso. 97,99% 0,00% 2,01% 

11. Dou retorno ao tutor quando recebo propostas de materiais e atividades. 95,97% 0,00% 4,03% 

12. Dou retorno ao tutor quando ele apresenta dúvidas sobre o conteúdo da(s) disciplina(s). 98,66% 0,00% 1,34% 

13. Realizo as webconferências temáticas na(s) disciplina(s) em que atuo. 99,33% 0,00% 0,67% 

14. Participo de treinamentos (oficinas, cursos etc.) oferecidos pela Cruzeiro do Sul Virtual. 98,66% 0,67% 0,67% 

15. Tenho clareza das atribuições do professor responsável. 99,33% 0,67% 0,00% 

16. Realizo no prazo as atividades relativas a minha atuação. 100,00% 0,00% 0,00% 

17. Conheço todas as funcionalidades do SIAA, necessárias para as minhas atividades como 
docente. 

98,66% 1,34% 0,00% 

18. Conheço todos os setores e processos que fazem parte da Cruzeiro do Sul Virtual. 90,60% 8,05% 1,34% 

Material Didático da 
Disciplina 

19. Material teórico das disciplinas é de fácil entendimento e contribui para a formação dos alunos. 98,66% 1,34% 0,00% 

20. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos estudos. 96,64% 1,34% 2,01% 

21. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao tempo de exibição. 95,30% 2,68% 2,01% 

22. Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para a realização das atividades 
acadêmicas. 

92,62% 3,36% 4,03% 

23. Correções do material são prontamente atendidas quando solicitadas. 81,21% 8,72% 10,07% 

24. Material é disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem com antecedência para que eu 
o avalie antes que a disciplina seja oferecida aos alunos. 

89,93% 8,72% 1,34% 

Avaliações e Atividades 

25. Avaliações online (A2) e presenciais (A1 e AF) possuem caráter formativo. 94,63% 2,01% 3,36% 

    M                       õ   “      F”                                      õ     
periodicidade). 

92,62% 2,68% 4,70% 

27. O processo das etapas de organização das provas A1 e AF é adequado (elaboração, postagem e 
revisão de questões e montagem das provas). 

93,29% 2,01% 4,70% 

28. Material das disciplinas é disponibilizado com antecedência para elaboração das questões das 
       “      F”  

90,60% 6,04% 3,36% 
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       z                           g                       õ              “      F”     
informados com a devida antecedência. 

93,96% 2,01% 4,03% 

30. Número de oficinas e orientações técnicas para a elaboração das avaliações são suficientes. 92,62% 2,01% 5,37% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos 

31. As atividades de TCC e ou de Projetos (caso você seja o professor dessa disciplina) são 
adequadas a formação profissional dos alunos. 

48,32% 0,67% 51,01% 

Canais de Comunicação e 
Relacionamento 

32. Instâncias superiores de gestão da Instituição disponibilizam canais para manifestação das 
minhas necessidades. 

83,22% 7,38% 9,40% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - Blackboard 

33. Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

99,33% 0,67% 0,00% 

34. Ambiente virtual de aprendizagem Blackboard é adequado para o desenvolvimento das 
atividades acadêmicas do(s) curso(s) que atuo. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Capacitação e Integração 
35. Programas de capacitação ou formação continuada são oferecidos pela Instituição. 96,64% 2,01% 1,34% 

36. Participo dos programas de capacitação ou formação continuada oferecidos pela Instituição. 96,64% 2,68% 0,67% 

Sistema Integrado 
Acadêmico-Administrativo 
(SIAA) 

37. Acesso e a disponibilidade do SIAA são adequados para o desenvolvimento das atividades. 96,64% 2,68% 0,67% 

38. Conheço e opero todas as ferramentas do SIAA, necessárias para o desenvolvimento das minhas 
atividades. 

96,64% 3,36% 0,00% 

39. As funcionalidades e aplicações disponíveis no SIAA são adequados para o desenvolvimento das 
minhas atividades. 

97,32% 2,01% 0,67% 

Avaliação Institucional / CPA 
40. O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
contribui para a melhoria da instituição / curso. 

92,62% 3,36% 4,03% 
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Tutores avaliando 

Índices de participação: 

Total de 
Tutores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

92 92 100,0 0,0 
 

Resultados quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se 
aplica / não 

sei 
responder 

Coordenador do Curso 

1. Realiza reuniões com frequência com a equipe de tutores e estimula reflexões sobre o curso. 65,22% 30,43% 4,35% 

2. Apresenta a organização do curso - PPC (Projeto Pedagógico do Curso) e matriz curricular. 68,48% 27,17% 4,35% 

3. Apresento os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa (MEC / ENADE) do Curso. 58,70% 33,70% 7,61% 

4. Esclarece aos professores o significado e a importância da CPA (Comissão Própria de Avaliação), 
do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e de outros documentos institucionais. 

58,70% 22,83% 18,48% 

Tutores Online 

5. Indico materiais complementares para aprofundamento de estudos dos alunos, tais como 
referências, fontes e bases de dados digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

98,91% 1,09% 0,00% 

6. Trabalho os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e segurança. 98,91% 0,00% 1,09% 

7. Respondo às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a continuidade das atividades da 
disciplina. 

100,00% 0,00% 0,00% 

8. Oriento os alunos sobre os critérios adotados para avaliação das atividades. 100,00% 0,00% 0,00% 

9. Oriento e acompanho o desempenho dos alunos, disponibilizando-se para esclarecimentos de 
dúvidas relativas às avaliações da aprendizagem. 

100,00% 0,00% 0,00% 
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10. Promovo a interação entre os alunos e entre os alunos e o conteúdo. 98,91% 0,00% 1,09% 

11. Procuro estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo em relação a formação do 
estudante no que tange às competências cognitivas e emocionais, a partir da concepção da 
Educação Positiva. 

100,00% 0,00% 0,00% 

12. Promovo a realização de atividades relevantes (webconferências, chatday, live) para o processo 
de ensino aprendizagem. 

96,74% 0,00% 3,26% 

13. Submeto materiais ou propostas de atividades para validação do professor responsável e 
coordenador do curso. 

91,30% 2,17% 6,52% 

Professores Responsáveis 

14. Participam das reuniões propostas, estimulando discussões e reflexões sobre o curso. 82,61% 7,61% 9,78% 

15. Obtenho retorno do professor responsável quando encaminho propostas de materiais e 
atividades. 

86,96% 8,70% 4,35% 

16. Obtenho retorno do professor responsável quando tenho dúvidas sobre o conteúdo da(s) 
disciplina(s). 

85,87% 8,70% 5,43% 

17. Realiza as webconferências temáticas na(s) disciplina(s) em que atua. 94,57% 0,00% 5,43% 

Material Didático da 
Disciplina 

18. Material teórico das disciplinas é de fácil entendimento e contribui para a formação dos alunos. 89,13% 10,87% 0,00% 

19. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos estudos. 88,04% 11,96% 0,00% 

20. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao tempo de exibição. 88,04% 11,96% 0,00% 

21. Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para a realização das atividades 
acadêmicas. 

97,83% 0,00% 2,17% 

22. Correções do material são prontamente atendidas quando solicitadas. 51,09% 47,83% 1,09% 

23. Material é disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem com antecedência para que eu 
o avalie antes que a disciplina seja oferecida aos alunos. 

68,48% 31,52% 0,00% 

Avaliações e Atividades 24. Avaliações online (A2) possuem caráter formativo. 93,48% 6,52% 0,00% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 

25. Orientação sobre o preenchimento da documentação para a realização do Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório (caso você atue nestas disciplinas) é adequada. 

70,65% 5,43% 23,91% 
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Projetos 26. Orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório (caso você atue nestas disciplinas) é adequada. 

69,57% 5,43% 25,00% 

27. Informações que constam no Manual de Estágio (obrigatório) são suficientes para orientar o 
aluno. 

72,83% 3,26% 23,91% 

28. As atividades de TCC e ou de Projetos (caso você atue nestas disciplinas) são adequadas a 
formação profissional dos alunos. 

70,65% 4,35% 25,00% 

29. Tenho conhecimento do trabalho desenvolvido no Núcleo de Estágios – EaD, em relação ao 
Estágio Curricular Supervisionado (obrigatório). 

58,70% 16,30% 25,00% 

30. Alterações de prazos e procedimentos realizados pelo Núcleo de Estágios – EaD são informadas 
a tutoria com a devida antecedência. 

61,96% 8,70% 29,35% 

31. Ajustes necessários no Manual do Estágio (obrigatório) do(s) curso(s) são realizados de forma 
participativa. 

55,43% 6,52% 38,04% 

32. Proposta de Estágio Curricular Supervisionado (obrigatório) do(s) curso(s) em que atuo é clara. 69,57% 5,43% 25,00% 

Canais de Comunicação e 
Relacionamento 

33. Instâncias superiores de gestão da Instituição disponibilizam canais para manifestação das 
minhas necessidades. 

86,96% 9,78% 3,26% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - Blackboard 

34. Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

35. Ambiente virtual de aprendizagem é adequado para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas do(s) curso(s) que atuo. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Capacitação e Integração 
36. Programas de capacitação ou formação continuada são oferecidos pela Instituição. 100,00% 0,00% 0,00% 

37. Participo dos programas de capacitação ou formação continuada oferecidos pela Instituição. 100,00% 0,00% 0,00% 

Sistema Integrado 
Acadêmico-Administrativo 
(SIAA) 

38. Acesso e a disponibilidade do SIAA são adequados para o desenvolvimento das atividades. 95,65% 3,26% 1,09% 

39. Conheço e opero todas as ferramentas do SIAA, necessárias para o desenvolvimento das minhas 
atividades. 

92,39% 6,52% 1,09% 



339 
 

 

40. As funcionalidades e aplicações disponíveis no SIAA são adequados para o desenvolvimento das 
minhas atividades. 

94,57% 1,09% 4,35% 

Avaliação Institucional / CPA 
41. O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
contribui para a melhoria da instituição / curso. 

89,13% 2,17% 8,70% 
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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 
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