
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Relatório Parcial de 

Autoavaliação Institucional da 

Universidade Cruzeiro do Sul 
 

8º Ciclo – SINAES 
 

(novo ciclo avaliativo) 

De acordo com a Nota Técnica 

INEP/DAES/CONAES nº 65  

de 09/10/2014 

 

- 2020 - 

(Ano base – 2019) 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missão da Universidade 
 
Participação no processo de construção e difusão do 
conhecimento e da cultura, de forma criativa e inovadora, 
tornando-os acessíveis à sociedade e contribuindo para o 
desenvolvimento do ser humano em todas as suas 
potencialidades, promovendo, assim, mudanças regionais 
e interlocução nacional e internacional, por meio do 
ensino, da pesquisa e da extensão (PDI, 2019-2023, p. 
21).  
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Introdução 

 

1.1. Dados da Instituição  

 

A Universidade Cruzeiro do Sul – código: 221, mantida pela Cruzeiro do Sul 

Educacional S/A, é uma instituição de ensino superior de direito privado que surgiu 

em 1973, como Faculdade, transformando-se em Universidade por meio da Portaria 

Ministerial nº 893, publicada no DOU de 24 de junho de 1993 e recredenciada por 

meio da publicação da Portaria MEC nº 644, publicada no DOU de 18 de maio de 

2012.  

Seu credenciamento Lato Sensu EaD foi autorizado pela publicação da 

Portaria Ministerial nº 938, de 04 de agosto de 2008 e o credenciamento EaD pela 

publicação da Portaria Ministerial 1.281, de 19 outubro de 2012. 

 Trata-se de uma Universidade com, aproximadamente, 102.000 alunos, 

distribuídos em cerca de 48 cursos de graduação presenciais (bacharelado, 

licenciatura e superiores de tecnologia), mais de 18 cursos de especialização na 

pós-graduação lato sensu presencial, 04 cursos de Mestrado, 03 cursos de 

Doutorado, 108 cursos de graduação e 87 cursos de pós-graduação lato sensu, na 

modalidade a distância, com 578 polos de apoio presencial.  

 A Universidade possui um corpo docente composto por cerca de 480 

professores. Suas cinco unidades de ensino situam-se na cidade de São Paulo: 

campus Anália Franco (Bairro do Tatuapé), campus Liberdade (Liberdade), campus 

Paulista (Bela Vista), campus-sede São Miguel (São Miguel Paulista) e o campus 

Santo Amaro (Santo Amaro) que iniciará as suas atividades em fevereiro de 2020. 

Em breve terá um novo campus fora de sede na cidade de Guarulhos, localizado na 

região central da cidade.   

 A Universidade Cruzeiro do Sul está consolidada entre as universidades 

brasileiras como instituição 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. Conforme poderá ser 

observado nos textos apresentados neste relatório, essa opção tem trazido bons 

resultados no ensino de graduação e de pós-graduação, presencial e a distância, 

na pesquisa e nos programas e ações de extensão.  
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1.1.1. Breve Histórico e Contextualização  

 

A Universidade Cruzeiro do Sul começou suas atividades por meio de uma 

proposição de um Colégio na região de São Miguel Paulista, em 1965, com 

planejamento voltado às atividades educativas da pré-escola ao ensino médio.  

Em 1970, foi criada a Instituição Educacional São Miguel Paulista, registrando 

em seus estatutos a nova perspectiva educativa para o ensino superior. Em 1973, 

após encaminhamento de solicitação de abertura de curso ao MEC, teve aprovado o 

processo de credenciamento da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas 

São Miguel Paulista. Ao longo dos anos, outros cursos foram sendo aprovados e 

implementados, além da incorporação da Faculdade de Ciências e Letras Geraldo 

Rezende, no município de Suzano.  

As Faculdades Isoladas passaram a Faculdades Integradas em 1991 e, em 

1993, elas foram reconhecidas como Universidade Cruzeiro do Sul. Atualmente, ela 

faz parte da Cruzeiro do Sul Educacional, que congrega outras instituições de ensino 

superior no estado de São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraíba e 

Paraná.  

No período de 1993 a 2001, a Universidade foi dirigida, academicamente, 

pelos sócios fundadores. A partir de 2001, iniciou-se um processo de 

profissionalização da gestão acadêmica. Atualmente, todos os seus gestores 

acadêmicos são profissionais com experiência em ensino superior e em gestão 

acadêmica. 

Como a maioria das instituições de ensino superior, em seu início de 

atividade, a Universidade Cruzeiro do Sul baseou sua atuação em seu entorno, 

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

extensão. Tal atuação foi substancialmente incrementada com a criação de novos 

campi na cidade de São Paulo e com a oferta de diferentes níveis e modalidades de 

ensino.  

Nesse contexto, a Universidade Cruzeiro do Sul tem, nos últimos anos, 

ampliado sua inserção regional, atuando, também, em nível nacional e internacional. 

A inserção nacional se dá, principalmente, por meio da oferta de cursos de pós-

graduação presenciais e de cursos de graduação e pós-graduação EaD, para todo o 

território nacional, além de atividades e projetos de extensão que extrapolam os 

limites regionais da Instituição. A inserção internacional se dá por meio de parcerias 
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e convênios para intercâmbio de alunos de graduação e de pós-graduação, 

docentes e projetos de pesquisa realizados em colaboração com pesquisadores de 

outros países.  

A Universidade Cruzeiro do Sul, em todos os seus campi, desenvolve 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, havendo, no entanto, peculiaridades 

específicas para cada um deles.  

O campus São Miguel, localizado em São Miguel Paulista, em funcionamento 

desde 1970, é o que apresenta uma inserção regional mais consolidada, não 

somente por ser o mais antigo, mas também, por oferecer o maior número de cursos 

nas várias áreas do conhecimento.  

O campus Anália Franco, no Bairro do Tatuapé, marcou, em 2001, o primeiro 

momento de expansão da Universidade. Foi implementado em um prédio histórico, 

construído por Ramos de Azevedo, no início do Século XX. Oferece cursos de 

graduação, em diversas áreas do conhecimento, conforme relação à disposição na 

IES.   

O campus Liberdade, que iniciou suas atividades em 2004, além de 

desenvolver atividades de graduação, concentra as atividades de pesquisa, os 

programas de pós-graduação stricto sensu e cursos de pós-graduação lato sensu.  

O campus Paulista, localizado na Avenida Paulista, no bairro da Bela Vista, 

iniciou suas atividades em 2018, oferecendo cursos de graduação de pós-graduação 

lato sensu, em diversas áreas do conhecimento. 

O campus Santo Amaro, localizado no bairro de Santo Amaro, zona sul de 

São Paulo, iniciará as suas atividades em 2020, oferecendo cursos em diversas 

áreas do conhecimento.  

O campus fora de sede Guarulhos, localizado na zona central de Guarulhos, 

foi credenciado com o conceito 4, tendo a previsão de início das suas atividades 

para o ano de 2020.  

 

1.2. Composição da CPA 

 

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

2º do art. 7º da Portaria 2.051 (2004), a CPA está constituída, em acordo com a 

Portaria G.R. nº 19/2019, por:  

 

Coordenador 

Prof. Ms. Egidio de Oliveira Filho 
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Representantes do corpo docente 

Profª. Drª. Julia de Cassia Pereira do Nascimento 

Profª. Ms. Alessandra Fabiana Cavalcante 

Profª. Ms. Vanda Maria Martins Oliveira  

Profª. Ms. Cristiane Pereira Melo de Oliveira 

Representantes do corpo discente 

Sr. Erick Gustavo Ferreira Padovani 

Srª. Larissa Medina Pires 

Srª. Beatriz Stefany Vieira da Silva 

Srª. Giovanna Benincasa de Souza 

Representantes do corpo técnico-administrativo 

Srª. Jaqueline Gomes da Silva Santos  

Srª. Mary Arlete Payão Pela 

Sr. Vinicyus Guadanhin dos Santos  

Sr. Jonas Barbosa Leal Junior 

Representantes da sociedade civil  

Sr. Edson Raimundo dos Santos 

Srª. Laurendete Gonzaga da Silva 

Sr. Leonisio Rosendo Amorim  

Sr. Izaias Nunes Pereira 

Representantes de Egressos 

Sr. Diogo Souza Cardoso 

Sr. André Valva 

Srª. Lourdy Maire Freitas Pereira da Silva  

Srª. Débora Matos Alauk 

 

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 da Universidade. 

De acordo com o regulamento da CPA, aprovado pela Resolução CONSU nº 

31 de 24 de junho de 2015, 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  
 

O processo autoavaliativo foi gestado no projeto da Universidade Cruzeiro do 

Sul, conforme explicitado:   
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“Na UNICSUL, entendem seus dirigentes que seu trabalho deva ser 
por dois prismas: 
- na sua globalidade, enquanto seus propósitos maiores; 
- nas suas etapas intermediárias, quanto ao atendimento dos 
objetivos que levarão ao alcance da missão que se pretende. 
Neste sentido, a avaliação não deverá assumir um caráter 
denunciador, mas, sim, detectar as conquistas e as falhas para 
propor alternativas de correção, de supressão, de reforço, de 
conservação, de nova conotação ou de novas possibilidades das 
ações inicialmente propostas. O processo é, portanto, dinâmico, no ir 
e vir, no interpretar e no agir.” (Relatório de Reconhecimento da 
Universidade Cruzeiro do Sul (1992, p. 87). 
 

Após ser reconhecida, em 1993, a Universidade observando a importância de 

avaliar para planejar, investiu na construção de sua cultura autoavaliativa, 

planejando ciclos internos em conformidade com a dinâmica institucional. 

Em 2004, tal cultura encontrava-se consolidada e com a implantação do 

SINAES sofreu ajustes que deram origem a uma nova realidade que pode ser 

observada nos documentos da CPA.  

Uma Universidade tem uma organização complexa e multidimensional, por 

isso para atender a todas as necessidades avaliativas e deixar todos os sujeitos 

institucionais conscientes do papel da CPA, foi estabelecida uma missão para tal 

comissão: 

“Gerar, convergir, congregar, analisar, sistematizar e divulgar 
informações de diversas naturezas, de acordo com as necessidades 
da Universidade Cruzeiro do Sul, contribuindo para a otimização do 
processo acadêmico nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão 
e do processo técnico-administrativo, garantindo, no papel dos 
processos avaliativos, a articulação necessária com as comunidades 
interna e externa e com os mecanismos regulatórios do Estado”1. 

 

 

Contemplando essa missão, foram definidos, os objetivos gerais da área que são: 

 “avaliar a instituição como uma totalidade integrada, permitindo a 
autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas 
institucionais efetivamente realizadas, visando à melhoria da 
qualidade acadêmica e ao desenvolvimento institucional; 

 privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa 
para gerar, nos membros da comunidade acadêmica, 
autoconsciência de suas qualidades, problemas e desafios para o 
presente e o futuro, estabelecendo mecanismos 
institucionalizados e participativos para a sua realização.” 

 

 

Para atender tais objetivos, foi necessário criar um solo epistemológico, uma 

fundamentação teórica que deu suporte para as ações avaliativas institucionais 

explicitada no item a seguir: 

                                                             
1
 PDI da Universidade Cruzeiro do Sul (2019 / 2023). 
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1.3.1. Fundamentação Teórico-metodológica da Avaliação Institucional da 

Universidade Cruzeiro do Sul  

 

A área da Avaliação Institucional buscou nas ciências humanas e na 

educação, sua fundamentação teórico-metodológicas evidenciadas a seguir: 

 

Esquema - Fundamentação teórica e metodológica 

Paradigma Fundante da Metodologia Cruzeiro do Sul  
- Crítico Dialético –  (Gamboa, 1999) 

Base – Teoria Crítica Dialética  

 Ação – reflexão – ação = “práxis” 

 Dinâmica da realidade social e enfoque na dialética e na crítica   
Movimento – Considera: o histórico, a constância, a contradição e a dialética presentes na ação dos homens em interação e as 
experiências reais do movimento humano. 
Visão 

 Ação social é práxis - homens são agentes históricos e transformadores da realidade histórica  
Finalidade 

 Transformação histórica / sócio / cultural das realidades e emancipação dos sujeitos   
Conclusão 

 A ética ocorre na convivência  

 A política torna-se socialmente crítica e constrói-se na co-gestão 

 Os resultados devem ser contextualizados, interpretados, analisados na ação  
Modelo – Investigação na ação 

 Relação dialética = teoria e prática 

 Métodos e técnicas atendem à consciência e à intencionalidade imersas no tempo e no espaço  
Abordagem – histórica, dialética, quantiqualitativa 
Instrumentos – levantamentos / mensurações / depoimentos / entrevistas, espaços para exposições, encontros, ouvidoria.  
 

 

 

Paradigma Empírico-analítico 
(Santos Filho, 1995)  

 

 Base – psicologia experimentalista e ciências 
naturais 

 Movimento – conduz a eficiência e a eficácia 

 Visão – objetiva, burocrática, generalista, 
centralizadora, isolada do contexto e dos sujeitos 

 Finalidade – qualidade do produto 

 Conclusões – medir para localizar o fato ou 
fenômeno 

 Modelo – Avaliação somativa 

 Abordagem – Quantitativa 

 Instrumentos – Questionários / provas / 
mensurações.   

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Paradigma Socioantropológico 
(Parlett & Hamilton, 1997) 

 

 Base – antropologia social, psiquiatria e pesquisa 
participante 

 Movimento – Considera:   

 contextos amplos / SER em desenvolvimento e 
participante 

 Visão – histórica, paciente, participante, singular e 
descentralizada  

 Finalidade – qualidade do produto e do processo;   

 Conclusões – descrever / interpretar o fato ou 
fenômeno 

 Modelo – Avaliação Formativa 

 Abordagem – Qualitativa 

 Instrumentos – exposições orais ou escritas; reuniões, 
conselhos. 

Fonte: CPA  
 

Baseado em tais fundamentos, foram constituídos processos e projetos que 

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

 

Paradigmas Complementares 

- Origens - 
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1.4. Ano referência do relatório  

 

Este relatório de autoavaliação da Universidade Cruzeiro do Sul trata-se do 

Segundo 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 2019, bem como apresentar os cinco 

eixos trabalhados.  

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

Universidade.  
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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 09 processos avaliativos, assim distribuídos: 

1) Avaliação do Planejamento: 

Indicador Avaliado: Planejamento. 

2) Avaliação do Clima Organizacional: 

Indicadores Avaliados: Satisfação Geral; Ambiente Psicossocial; 

Compensação; Percepção sobre o tratamento recebido pela IES; 

Reconhecimento; Comunicação / Informação; Imagem Institucional; Liberdade 

de Expressão; Qualidade do Grupo Gestor; Qualidade do Grupo de Trabalho; 

Condições de Trabalho; Autonomia; Tipo de Trabalho; Participação nas 

Decisões e Imagem Setorial. 

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

Indicadores Avaliados: Missão e Responsabilidade Social / Institucional, 

Coordenação de Curso, Projeto Pedagógico do Curso, Ambiente Virtual / 

Disciplinas online, Oportunidades da ampliação de formação acadêmica e 

profissional, Políticas Institucionais voltadas ao Ensino, Condições para o 

Ensino, Infraestrutura Institucional / Acadêmica, ENADE, Representatividade, 

Corpo Docente, Corpo Discente e Avaliação Institucional / CPA. 

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

Indicadores Avaliados (cursos EaD): Coordenador do Curso; Tutores Online; 

Material Didático da Disciplina; Avaliações e Atividades; Estágio Curricular 

Supervisionado / TCC / Projetos; Central de Atendimento ao Aluno (CAA 

Online); Central de Relacionamento; Oportunidades da ampliação de 

formação acadêmica e profissional; Área do Aluno; Relacionamento com o 

Polo de Educação a Distância; Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

Blackboard; Rotina de Estudos; Relação com Tutoria Online; Relação com a 

Instituição e Avaliação Institucional / CPA.  

Indicadores Avaliados (cursos Semipresenciais): Coordenador do Curso; 

Tutores Online; Professor do Encontro Presencial; Material Didático da 
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Disciplina; Avaliações e Atividades; Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 

Projetos; Central de Atendimento ao Aluno (CAA Online); Central de 

Relacionamento; Oportunidades da ampliação de formação acadêmica e 

profissional; Espaços do Encontro Presencial; Área do Aluno; Relacionamento 

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

Blackboard; Rotina de Estudos; Relação com Tutoria Online; Relação com a 

Instituição e Avaliação Institucional / CPA. 

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

Indicadores Avaliados: Atendimento nos Polos; Atividades Acadêmicas nos 

Polos e Avaliação da IES pelo Polo/Parceiro.  

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

Indicadores Avaliados: Identificação do Egresso / Curso; Situação Profissional 

Atual; Avaliação do Curso / Instituição e Satisfação Geral.  

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

Sensu: 

Indicadores Avaliados: Gestão Institucional; Projeto Pedagógico do Curso; 

Monografia / Trabalho de Conclusão do Curso; Corpo Docente; Corpo 

Discente; Infraestrutura Institucional / Acadêmica e Secretaria.  

8) Avaliação do Ensino de Pós-graduação (cursos EaD) – Lato Sensu: 

Indicadores Avaliados: Gestão Institucional; Projeto Pedagógico do Curso; 

Monografia / Trabalho de Conclusão do Curso; Corpo Docente; Corpo 

Discente e Infraestrutura Institucional / Acadêmica. 

9) Avaliação do Ensino de Pós-graduação – Stricto Sensu: 

Indicadores Avaliados: Coordenação do Programa; Projeto Pedagógico do 

Curso; Orientação de Dissertações; Programa de Pós-graduação e Pesquisa; 

Apoio ao Corpo Discente; Prática Docente: Didático-pedagógica; Professor / 

Alunos (ética); Prática Discente: Comportamento Acadêmico e Condições 

para o Ensino e Infraestrutura.  
 

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; Pós-graduação Presencial – 

Lato Sensu; Pós-Graduação EaD – Lato Sensu e Pós-graduação Presencial – 
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Stricto Sensu). 

b) Professores (Graduação Presencial; Graduação EaD; Pós-graduação 

Presencial – Lato Sensu e Pós-graduação Presencial – Stricto Sensu). 

c) Tutores (Graduação EaD e Pós-Graduação EaD – Lato Sensu). 

d) Coordenadores de Curso / Programas (Graduação Presencial; Graduação 

EaD; Pós-graduação Presencial – Lato Sensu; Pós-Graduação EaD – Lato 

Sensu e Pós-graduação Presencial – Stricto Sensu). 

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 e com os membros da 

CPA;  

 Aplicação dos instrumentos avaliativos (sistema on-line); 

 Elaboração de tabelas e gráficos; 

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

Validação da Amostra, 50% de participação, ou erro amostral que fique em 

até 3 pontos; 2) Critério de satisfação que corresponde a somatória das 

alternativas de concordância que devem resultar em 60% das respostas.  

 Levantamento das principais potencialidades ou fragilidades, tomando por 

base as colocações avaliativas que se apresentaram;  

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

IES / Polo; 

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

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

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 (SIAA); 

Disciplina da Coordenação do Curso no Blackboard; E-mail Institucional e site 

da CPA. 
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3. Desenvolvimento2  

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional  

 

Indicador 1.1 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e 

Avaliação Institucional 

 

No intuito de alcançar seus objetivos, a Universidade Cruzeiro do Sul 

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. 

Como aponta em seu PDI 2019-2023 (p. 32), a Universidade desenvolve uma 

gestão compartilhada e profissional desde 2001, que se articula com a Mantenedora, 

tendo em vista as necessidades para a consecução das diversas atividades 

institucionais. Tal política tornou mais ágil e eficiente os processos e os 

procedimentos internos em todas as áreas e os setores da Universidade, 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. 

Dessa maneira, a Universidade passou a adotar um modelo de gestão que 

privilegia o compartilhamento no processo decisório entre as esferas da 

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

Pós-graduação e Pesquisa e de Educação a Distância), orientando-se pelos 

princípios da participação e da transparência. Assim, o modelo passou a envolver 

todos os níveis acadêmicos e Órgãos Colegiados, permitindo a participação da 

comunidade universitária em todas as discussões pertinentes à Administração 

Superior, por meio das reuniões de conselhos, de comitês e de comissões nas 

diversas áreas, além das reuniões ampliadas da Reitoria e da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). 

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

desafios de sua implantação, observando-se questões éticas, de transparência, de 

                                                             
2
 O desenvolvimento deste relatório parcial norteou-se no Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa – Presencial e a Distância – Recredenciamento – 2017. 
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participação e de descentralização. Nessa perspectiva, a Universidade 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 

Programas 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. 

A evolução institucional pode ser observada no relatório integral de avaliação 

institucional, disponibilizado ao MEC por meio do sistema e-MEC, onde apresenta-

se de forma mais pontual, a ampliação de suas potencialidades, bem como a busca 

constante para superação das questões que têm aparecido como fragilidades nas 

avaliações realizadas. De forma geral, é possível verificar o aumento constante da 

demanda pelos cursos da Universidade Cruzeiro do Sul; a avaliação institucional 

consolidada, que já faz parte da cultura avaliativa da Instituição; a evolução 

crescente da qualidade de suas atividades, observada tanto nos relatórios de 

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

atividades de extensão crescente, observando as relações necessárias com seus 

cursos de graduação. 

Na pós-graduação, observou-se o critério de sustentabilidade na decisão de 

manter ou ampliar os cursos lato sensu EaD e os programas stricto sensu. Destaca-

se, aqui, a excelente avaliação dos programas de mestrado e doutorado, que 

resultaram em melhoria dos conceitos da Universidade. 
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Em cada avaliação, é gerado um relatório que é analisado pela CPA, pelos 

órgãos superiores, pelas coordenações de cursos, pelos colegiados de cursos e 

pelos respectivos NDEs. A partir do estudo desses relatórios, são desenvolvidos os 

quadros que apresentam os resultados do processo avaliativo e as ações 

acadêmicas que serão realizadas decorrentes da autoavaliação e dos resultados 

das avaliações externas. 

 

Indicador 1.2 Processo de autoavaliação institucional 

 

O processo autoavaliativo foi gestado no projeto da Universidade Cruzeiro do 

Sul em 1992. Em 2004, com a implantação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), sofreu ajustes que deram origem a uma nova 

realidade, bem como se instituiu a primeira Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

nos moldes definidos pelo SINAES, de acordo com a Portaria GR 31A/2004, de 14 

de junho de 2004 (Todas as Portarias de Designação estão disponíveis in loco.). 

A atual CPA, designada pela Portaria GR 19/2019, de 20 de março de 2019, é 

composta por 21 membros, cuja participação se dá de forma igualitária, posto que 

nenhum segmento tem maior representatividade que outro. Há representantes do 

corpo técnico-administrativo, corpo docente e corpo discente, além de 

representantes da sociedade civil e de egressos. 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 
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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, contemplando  

elaboração, revisão, reorganização e aplicação dos instrumentos de pesquisa; 

sensibilização prévia da comunidade acadêmica, em todos os seus segmentos;  

discussões internas, definição das equipes de trabalho ou comissões setoriais para a 

divisão de tarefas; apresentação das sistematizações dos resultados; elaboração 

dos relatórios parciais das dimensões avaliadas e do relatório final, bem como 

divulgação dos dados. 

A fase de sensibilização, junto à comunidade acadêmica, dos trabalhos da 

CPA, está sempre presente em todas as etapas do ciclo avaliativo, por meio de 

conscientização e esclarecimentos sobre a Avaliação Institucional, bem como pela 

participação da CPA em eventos, colegiados superiores e demais reuniões da 

Instituição. Assim, todos os membros da comunidade acadêmica são chamados a se 

envolverem nos processos avaliativos para a integração, a articulação e a 

participação. Isto ocorre também na etapa de ampla discussão das análises e 

resultados com a comunidade, por meio de reuniões e outras formas de divulgação. 

O processo de comunicação com a comunidade acadêmica está presente em 

todas as etapas do ciclo avaliativo. Inicialmente a CPA, por meio de reuniões de 

conscientização e de esclarecimento sobre o processo de avaliação, solicita aos 

gestores acadêmico-administrativos uma análise conjunta dos instrumentos de 

avaliação nos espaços de discussão (colegiados de curso, Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), reuniões com os representantes de classe e com os gestores 

institucionais). Assim, todos os membros da comunidade 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, Pró-reitorias e coordenações de curso sobre o 

período da avaliação. Evita-se a aplicação durante a realização de provas 

regimentais, pois os resultados podem sofrer interferências significativas pela 

percepção dos alunos sobre um determinado aspecto. 

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: murais; 
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mensagem via Short Message Service (SMS); informativo nas redes sociais; 

mensagem na área do aluno; e-mail institucional dos professores; e a ação de 

divulgação pelos coordenadores de curso, via disciplina da coordenação no 

Blackboard, pelos tutores e pelos docentes em sala de aula.  

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

cadastro das questões no sistema informatizado desenvolvido pelo próprio 

departamento de sistemas da instituição. 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. 

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. 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, 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. 

Após o fim do período de avaliação, 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, uma vez que são temas de discussões em reuniões pedagógicas de 
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planejamento e de colegiados, ensejando ações como alteração de Projetos 

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

implementação de metodologias adicionais de ensino, cursos de capacitação 

docente e alterações regimentais quando necessárias. Em linhas gerais, os 

desdobramentos da utilização dos resultados se dão nas áreas/setores, de diversas 

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

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

alternativas; execução e planejamento de ações maiores e sistemáticas.  

A mantenedora, a reitoria, as Pró-reitorias, as coordenações de cursos e de 

programas de pós-graduação e gestores administrativos fazem análise e apreciação 

dos resultados, discutindo-os em seus âmbitos de atuação, bem como em reuniões 

dos colegiados superiores. 

 

Indicador 1.3 Autoavaliação institucional: participação da comunidade 

acadêmica 

 

A CPA busca assegurar a participação de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica (docentes, discentes, egressos e técnico-administrativos) e 

da sociedade civil organizada na sua composição, de acordo com Portaria G.R. nº 

19/2019 emitida pela Reitoria da Universidade, que designa a Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, descrevendo seus membros e o segmento de representação.  

A atuação dos seus membros é norteada pelo Regulamento da CPA, 

aprovado pela reitoria em resolução CONSU nº 31/2015, que define constituição e; 

composição da CPA, competências e atribuições dos membros; previsão de 

realização de reuniões; desenvolvimento dos projetos avaliativos, dos relatórios, da 

divulgação e do acompanhamento do processo; bem como as relações com a 

entidade mantenedora, gestores da instituição e órgãos reguladores da educação 

superior brasileira.  

Assim, coletivamente e de forma contínua, a CPA conduz os processos de 

autoavaliação institucional a partir das dimensões / eixos preconizados pelo SINAES 

e pelo seu regulamento.  

A CPA da Universidade Cruzeiro do Sul possui instrumentos diversificados 

que são aplicados em vários processos, para atender questões fundamentais para 
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os relatórios de autoavaliação que são encaminhados aos gestores e para atender 

as particularidades de cada segmento da IES que são objeto de análise. 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados são elaborados de forma 

participativa, sendo que, para cada processo/projeto de avaliação, são elaborados 

instrumentos de coleta de dados criados a partir de discussões entre a CPA e os 

gestores das áreas, de maneira a garantir o processo participativo que está no cerne 

da metodologia adotada pela CPA.  

Na sequência, apresentam-se os instrumentos de coleta e sua composição, 

que podem ser analisados pela Comissão no momento da avaliação in loco: 

 Avaliação do Planejamento (cursos presenciais): instrumento com 08 

questões, direcionado ao corpo docente. 

 Avaliação do Clima Organizacional: instrumento com 37 questões para 

coordenadores de curso presencial, 38 para coordenadores de curso EaD, 38 

para professores de curso presencial, 37 para professores de curso EaD, 38 

para tutores EaD e 39 para funcionários do presencial e da EaD. 

 Avaliação do Ensino de Graduação (cursos presenciais): instrumento com 58 

questões para alunos e 56 para professores e 64 para coordenadores de 

curso. 

 Avaliação do Ensino de Graduação (cursos EaD).: instrumento com 65 

questões para alunos (cursos EaD), 72 questões para alunos (cursos 

semipresenciais), 39  para tutores e 46 para coordenadores de curso.  

 Avaliação dos Polos de Apoio Presencial (cursos EaD): instrumento com 49 

questões para alunos e 18 para mantenedores e coordenadores de polo.  

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

questões para os alunos egressos.  

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

instrumento com 57 questões para alunos e 55 para professores.  

 Avaliação do Ensino de Pós-graduação (cursos EaD) - Lato Sensu:  

instrumento com 58 questões para alunos e 51 para professores.  

 Avaliação do Ensino de Pós-graduação (cursos presenciais) – Stricto Sensu: 

instrumento com 61 questões para alunos e 57 para professores. 

Destaca-se no quadro a seguir, a participação da comunidade acadêmica em 

cada processo autoavaliativo nos últimos três anos.  
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Quadro - Participação da comunidade acadêmica  

Projeto Participação 
Quant. de 
part. 2017 

Quant. de 
part. 2018 

Quant. de 
part. 2019 

Avaliação do Planejamento (cursos 
presenciais). (Anual) 

Professores 284 339 343  

 

Avaliação do Ensino de Graduação (cursos 
presenciais). (Bianual) 

Alunos 15.586 - 15.988 

Professores 349 - 390 

Coordenadores 
de Cursos 

33 - 32 

 
Avaliação do Ensino de Graduação (cursos 
EaD). (Bianual) 

Alunos 11.181 - 19.129 

Tutores 58 - 69 

Coordenadores 20 - 30 

 

Avaliação dos Polos de Apoio Presencial 
(EaD). (Bianual) 

Alunos - 11.438 - 

Mantenedores / 
Coordenadores 

- 104 - 

 

Avaliação do Clima Organizacional. 
(Bianual) 

Coordenadores 
Presencial 

- 26 - 

Coordenadores 
EaD 

- 25 - 

Professores 
Presencial 

- 330 - 

Professores 
EaD 

- 75 - 

Tutores EaD - 67 - 

Funcionários  - 405 - 

 

Avaliação com os Egressos (graduação 
presencial e EaD) 

Egressos 
Graduação 
Presencial  

176 74 - 

Egressos 
Graduação 

EaD  
97 104 - 

 
 

Relatório de Autoavaliação Institucional. 
Comissão 
SINAES 

27 22 25 

 Fonte: CPA (Obs. Os projetos e processos são aplicados de acordo com o calendário à disposição 

das comissões externas na CPA. Os dados acima referem-se somente aos períodos de aplicação). 

 

Vale ressaltar que a CPA tem uma atuação que visa a atender aos requisitos 

legais, sempre, observando as 10 dimensões previstas pelo SINAES, organizadas 

em 05 eixos, sendo implementados diversos processos avaliativos, de acordo com o 

calendário estabelecido entre a CPA e as áreas envolvidas. 

A CPA vem fazendo um acompanhamento detalhado do processo no intuito 

de avaliar e criar estratégias que envolvam a comunidade acadêmica, de maneira a 
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garantir uma crescente participação nos processos de autoavaliação. A coordenação 

da CPA, objetivando fomentar estrategicamente o engajamento dos membros da 

comissão, realiza reuniões setoriais por campus para planejar a continuidade de 

processos e projetos, bem como apresentar, discutir e analisar os resultados dos 

processos de autoavaliação de forma conjunta com os representantes da CPA, 

conforme se constata nas atas da CPA disponíveis in loco para a comissão.  

 

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. Os resultados da avaliação dos alunos são 

apresentados, também, por campus, permitindo melhor análise pelos gestores, 

tendo em vista a abrangência de cada indicador.  

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 das 

questões qualitativas, categorizando-as em potencialidades, fragilidades e 

sugestões. 

Ou seja, 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 
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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 envolvidos no processo autoavaliativo - 

mantenedora, reitoria, pró-reitorias, coordenações de curso e gestores das áreas e 

setores. Em especial, a CPA solicita que os resultados sejam discutidos nos 

colegiados de curso, com os membros do NDE, com os representantes de classe e 

com os funcionários para o aprofundamento da análise dos resultados.  

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

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

para a divulgação de resultados gerais à comunidade acadêmica, pautando-se pela 

ética que norteia o processo autoavaliativo da instituição.  

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

cadernos específicos de resultados da avaliação aos alunos, via disciplina de 

coordenação no Blackboard e área do aluno, aos docentes e funcionários, via e-mail 

institucional e áreas específicas de trabalho, bem como nos espaços de discussão 

(colegiado de curso, NDE, reuniões com os representantes de classe e com os 

gestores institucionais). 

Uma ação importante foi à criação de um canal de comunicação da 

coordenação no Blackboard (disciplina da coordenação), 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. 
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Registra-se, também que no triênio (2017 a 2019), a instituição recebeu 48 

Comissões de Avaliação Externa do MEC, em visitas in-loco, como demonstra o 

quadro, que segue:  

 

Quadro - ACG - Avaliação de Cursos de Graduação – in loco (2017 a 2019) 

Curso Modalidade Período 
Conceito 

D1 D2 D3 Final 

Administração (Guarulhos) Presencial 22/11 a 25/11/2017 3,1 4,1 2,5 3 

Pedagogia (Guarulhos) Presencial 12/11 a 15/11/2017 3,3 4,0 3,1 3 

Educação Física – Bacharelado 

(São Miguel) 
Presencial 23/04 a 26/04/2017 4,4 4,3 4,3 4 

Enfermagem (São Miguel) Presencial 24/09 a 27/09/2017 3,8 4,5 4,2 4 

Enfermagem (Liberdade) Presencial 29/11 a 02/12/2017 3,4 4,3 3,9 4 

Odontologia (Liberdade) Presencial 15/11 a 18/11/2017 3,5 4,7 4,1 4 

Administração EAD 16/04 a 19/04/2017 4,4 4,5 4,8 5 

Ciências Biológicas – Licenciatura EAD 09/08 a 12/08/2017 3,9 4,3 3,0 4 

Ciências Contábeis EAD 21/05 a 24/05/2017 3,3 4,3 4,8 4 

CST em Gestão Pública EAD 16/04 a 19/04/2017 3,9 4,4 4,4 4 

CST em Marketing (São Miguel) Presencial 29/10 a 01/11/2017 4,1 4,1 3,6 4 

Filosofia – Licenciatura EAD 09/04 a 12/04/2017 3,5 3,9 4,5 4 

Geografia – Licenciatura EAD 23/04 a 26/04/2017 3,0 4,4 3,7 4 

História – Licenciatura EAD 01/02 a 04/02/2017 3,7 4,3 3,8 4 

Programa Especial de Formação 

Pedagógica de Docentes – Biologia 
EAD 07/05 a 10/05/2017 4,5 4,7 4,6 5 

Programa Especial de Formação 

Pedagógica de Docentes – 

Português 

EAD 17/09 a 20/09/2017 4,2 4,8 4,7 5 

Programa Especial de Formação 

Pedagógica de Docentes – 

Química 

EAD 06/08 a 09/08/2017 4,3 4,1 3,9 4 

Engenharia Mecânica (Anália 

Franco) 
Presencial 26/08 a 29/08/2018 3,5 4,07 3,46 4 

Serviço Social EAD 12/09 a 15/09/2018 2,61 3,27 2,29 3 

Programa Especial de Formação 

Pedagógica para Graduados não 

Licenciados - Geografia 

EAD 19/09 a 22/09/2018 3,86 4,33 5,0 4 

Formação Pedagógica para 

Graduados não Licenciados – 

História 

EAD 30/09 a 03/10/2018 4,05 3,33 4,5 4 
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Engenharia Elétrica (São Miguel) Presencial 30/09 a 03/10/2018 3,94 4,21 4,18 4 

Arquitetura e Urbanismo (Anália 

Franco) 
Presencial 15/10 a 18/10/2018 3,17 4,0 3,18 3 

Engenharia Civil (São Miguel) Presencial 17/10 a 20/10/2018 3,22 3,93 3,82 4 

Enfermagem (Anália Franco) Presencial 21/10 a 24/10/2018 3,85 3,53 3,86 4 

Engenharia Mecânica (SM) Presencial 25/11 a 28/11/2018 3,22 3,57 3,46 3 

Ciências Econômicas EAD 10/03 a 13/03/2019 4,24 4,53 4,88 5 

Jornalismo (LIB) Presencial 10/03 a 13/03/2019 4,78 4,60 4,10 5 

Engenharia Ambiental EAD 10/03 a 13/03/2019 4,39 4,47 4,70 5 

Direito (PA) Presencial 24/03 a 27/03/2019 3,94 3,73 4,00 4 

CST em Banco de Dados  EAD 08/05 a 11/05/2019 3,06 3,93 4,25 4 

Publicidade e Propaganda (LIB) Presencial 05/06 a 08/06/2019 4,59 4,71 4,70 5 

Educação Física  EAD 09/06 a 12/06/2019 4,19 3,33 4,88 4 

CST em Comércio Exterior EAD 09/06 a 12/06/2019 4,88 4,93 4,88 5 

CST em Gestão Hospitalar EAD 09/06 a 12/06/2019 4,19 4,53 4,63 4 

CST em Segurança no Trabalho EAD 18/08 a 21/08/2019 4,06 4,00 4,14 4 

CST em Gastronomia EAD 22/09 a 25/09/2019 4,50 3,53 4,56 4 

Teologia EAD 22/09 a 25/09/2019 4,61 4,73 4,88 5 

CST em Gestão do Agronegócio EAD 29/09 a 02/10/2019 4,88 4,80 4,25 5 

Artes Visuais EAD 23/10 a 26/10/2019 4,77 4,27 5,00 5 

Engenharia Elétrica EAD 03/11 a 06/11/2019 4,44 4,20 4,70 4 

CST em Gestão Desportiva e de 

Lazer 
EAD 03/11 a 06/11/2019 3,50 4,13 4,13 4 

CST em Jogos Digitais EAD 17/11 a 20/11/2019 4,13 4,27 4,13 4 

CST em Redes de Computadores EAD 27/11 a 30/11/2019 4,44 4,60 4,50 5 

CST em Design de Produto EAD 01/12 a 04/12/2019 4,00 4,13 4,78 4 

Engenharia Mecânica EAD 01/12 a 04/12/2019 3,61 2,93 3,70 3 

CST em Fotografia EAD 08/12 a 11/12/2019 4,75 4,87 4,67 5 

 

 

Recredenciamento EAD 13/08 s 17/08/2019 

EIXO 

1 

EIXO 

2 

EIXO 

3 

EIXO 

4 

EIXO 

5 
Final 

5,00 4,71 4,92 4,88 4,67 5 

Fonte: Procuradoria Institucional  
 

Nos quadros a seguir apresentam-se os insumos avaliativos da instituição:  

 

Quadro - Índice Geral de Cursos - IGC  
 

2016 2017 2018 

3 2,7818 4 3,0042 4 3.1181 

Fonte: Procuradoria Institucional  
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Quadro - Insumos Avaliativos – 2016/2017   

2016 - Divulgado em 2017 

CURSO MODALIDADE CAMPUS 
Nota 

ENADE 
Conc. 

NOTA 
IDD 

NOTA 
cont. CPC 

Conc. 
Final 

Educação Física 

(Bacharelado) 
Presencial SM 1.8330 2 2.9380 3.0846 4 

Enfermagem  Presencial SM 2.7491 3 2.7620 3.2307 4 

Farmácia Presencial AF 2.5175 3 2.4082 3.2899 4 

Fisioterapia Presencial SM 2.4484 3 2.4722 2.9797 4 

CST em Gestão 

Ambiental 
EAD - 2.1929 3 0.6643 2.2817 3 

Medicina Veterinária Presencial SM 2.9079 3 4.4431 4.1035 5 

Nutrição Presencial AF 3.2413 4 3.8415 3.7418 4 

Odontologia Presencial SM 2.3172 3 2.6339 3.1071 4 

Odontologia Presencial LIB 2.7029 3 2.9256 3.2302 4 

Serviço Social 

(Bacharelado) 
Presencial SM 3.3649 4 3.0895 3.6170 4 

Fonte: Procuradoria Institucional  
   

Quadro - Insumos Avaliativos – 2017/2018   

2017 - Divulgado em 2018 

CURSO MODALIDADE CAMPUS 
Nota 

ENADE 
Conc. 

NOTA 
IDD 

NOTA 
cont. IDD 

NOTA 
cont. CPC 

Conc. 
Final 

ARQUITETURA E 

URBANISMO 
Presencial AF 2 1.1500 2 1.8396 2.5372 3 

ARTES VISUAIS  EAD - 3 2.7068 4 3.8707 3.4655 4 

ARTES VISUAIS  Presencial SM 3 2.2310 3 2.4637 3.0789 4 

CIÊNCIA DA 

COMPUTAÇÃO 
Presencial SM 3 1.9923 3 2.0852 2.8212 3 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Presencial SM 3 2.2863 2 1.5559 2.8358 3 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Presencial SM 4 3.2568 4 3.2148 3.5875 4 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  EAD - 4 3.2513 SC SC 3.4572 4 

CIÊNCIAS SOCIAIS  EAD - 3 2.7316 SC SC 3.4220 4 

CST em ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 

EAD - 2 1.6401 3 2.0170 2.8723 3 

CST em ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 

Presencial LIB 2 1.8638 2 1.8876 2.5280 3 

CST em ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 

Presencial SM 2 1.6870 3 2.1431 2.9000 3 

CST em ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 

Presencial AF 3 2.4942 3 2.3661 2.9930 4 

CST em GESTÃO DA 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO  

EAD - 3 2.6714 3 2.2756 3.0340 4 
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CST em REDES DE 

COMPUTADORES 
Presencial SM 4 2.9565 4 3.5327 3.7635 4 

CST em REDES DE 

COMPUTADORES 
Presencial LIB 3 2.8581 4 3.2027 3.2360 4 

EDUCAÇÃO FÍSICA Presencial SM 4 2.9619 3 2.8709 3.3064 4 

ENGENHARIA - 

HABILITAÇÃO 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

Presencial SM 2 1.3200 3 2.1257 2.7654 3 

ENGENHARIA CIVIL Presencial AF 2 1.2296 3 2.1651 2.9294 3 

ENGENHARIA COM 

HABILITAÇÃO EM 

ENGENHARIA CIVIL 

Presencial SM 2 1.0467 3 2.1576 2.7115 3 

ENGENHARIA COM 

HABILITAÇÃO EM 

ENGENHARIA MECÂNICA 

Presencial SM 2 1.2524 2 1.4344 2.6079 3 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 
Presencial SM 2 1.3143 2 1.8573 2.6805 3 

ENGENHARIA 

HABILITAÇÃO 

ENGENHARIA MECÂNICA 

Presencial AF 2 1.2825 2 1.6765 2.8640 3 

FILOSOFIA  EAD - 3 2.8160 SC SC 3.4508 4 

GEOGRAFIA  EAD - 4 3.4865 5 5.0000 4.1456 5 

GEOGRAFIA  Presencial SM 4 3.3420 3 2.6968 3.2026 4 

HISTÓRIA  EAD - 3 2.0208 1 0.5892 2.3611 3 

HISTÓRIA  Presencial SM 3 2.1902 3 2.5033 2.9118 3 

LETRAS - PORTUGUÊS E 

INGLÊS  
Presencial SM 3 2.8260 3 2.7506 3.3348 4 

LETRAS - 

PORTUGUÊS/ESPANHOL  
EAD - 3 2.0578 2 1.0735 2.4590 3 

LETRAS - 

PORTUGUÊS/INGLÊS  
EAD - 3 2.4397 SC SC 3.0935 4 

MATEMÁTICA  EAD - 3 2.0352 1 0.0000 2.2719 3 

MATEMÁTICA  Presencial SM 2 1.0309 3 2.0258 2.6755 3 

PEDAGOGIA  EAD - 3 2.6715 SC SC 3.1869 4 

PEDAGOGIA  Presencial AF 2 1.7565 3 2.2258 2.7592 3 

PEDAGOGIA  Presencial SM 2 1.7536 3 2.4543 3.0767 4 

QUÍMICA Presencial SM 2 1.6129 1 0.7347 2.3937 3 

QUÍMICA Presencial SM 1 0.8226 3 19821,00 2.6271 3 

Fonte: Procuradoria Institucional  

 

Quadro - Insumos Avaliativos – 2018/2019   

2018 - Divulgado em 2019 

CURSO MODALIDADE CAMPUS 
Nota 

ENADE 
Conc. 

NOTA 
IDD 

NOTA 
cont. IDD 

NOTA 
cont. CPC 

Conc. 
Final 

Administração EAD - 3 2.6660 4 3.5588 3.4896 4 

Administração Presencial SM 3 2.5367 3 2.8186 3.4131 4 

Administração Presencial AF 3 2.4146 3 2.7022 3.3242 4 

Administração Presencial LIB 4 3.6529 5 3.9855 3.9915 5 

Ciências Contábeis EAD - 3 2.3362 2 1.0515 2.4866 3 
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Ciências Contábeis Presencial SM 3 2.0146 3 2.6371 3.3561 4 

Ciências Contábeis Presencial AF 2 1.7319 3 2.1954 3.1303 4 

Ciências Contábeis Presencial LIB 3 2.4289 3 2.5163 3.2490 4 

Ciências Econômicas EAD - 4 3.1118 SC - 3.2978 4 

Ciências Econômicas Presencial LIB 3 2.2655 3 2.8742 3.1230 4 

CST em Comércio Exterior EAD - 3 2.3491 SC - 2.7395 3 

CST em Design de 

Interiores 
Presencial AF 3 1.9781 2 1.2701 2.2589 3 

CST em Design Gráfico Presencial AF 3 2.3011 4 2.9587 3.2551 4 

CST em Gastronomia EAD - 3 2.1684 SC - 2.3391 3 

CST em Gastronomia Presencial AF 2 1.6720 3 2.4250 2.6700 3 

CST em Gestão Comercial EAD - 3 2.4287 SC - 2,9624 4 

CST em Gestão da 

Qualidade 
EAD - 3 2.4044 SC - 2.2949 3 

CST em Gestão de 

Recursos Humanos 
Presencial SM 2 1.8444 3 2.3612 3.1215 4 

CST em Gestão de 

Recursos Humanos 
EAD - 2 1.5392 2 1.8981 2.7284 3 

CST em Gestão de 

Recursos Humanos 
Presencial AF 3 2.0883 3 2.1397 3.0307 4 

CST em Gestão de 

Recursos Humanos 
Presencial LIB 3 1.9605 3 2.1361 2.6354 3 

CST em Gestão Financeira EAD - 3 2.3138 2 1.6993 2.6143 3 

CST em Gestão Pública EAD - 3 2.6584 4 2.9914 3.2928 4 

CST em Logística EAD - 2 1.9054 3 1.9685 2.4795 3 

CST em Logística Presencial SM 3 2.6667 3 2.6623 3.1488 4 

CST em Marketing EAD - 3 2.2668 3 2.6540 2.8796 3 

CST em Marketing Presencial SM 3 2.2787 3 2.2528 2.8087 3 

CST em Processos 

Gerenciais 
EAD - 2 1.8948 1 0.6545 2.0636 3 

Direito Presencial SM 3 2.3616 4 2.9546 3.6309 4 

Direito Presencial AF 3 2.3517 5 4.6691 4.1834 5 

Direito Presencial LIB 3 2.5661 4 3.7539 3.8445 4 

Jornalismo Presencial LIB 3 2.2204 3 2.6471 2.7125 3 

Psicologia Presencial SM 4 3.0473 4 3.5853 3.9050 4 

Psicologia Presencial AF 3 2.0846 3 2.5644 3.3607 4 

Psicologia Presencial LIB 3 2.4176 4 3.1115 3.4029 4 

Publicidade e Propaganda Presencial SM 3 2.3441 3 2.3725 2.6756 3 

Publicidade e Propaganda Presencial AF 2 1.3937 2 1.8489 2.2100 3 

Publicidade e Propaganda Presencial LIB 3 2.6757 3 2.9434 2.9064 3 

Serviço Social EAD - 3 2.0884 SC - 2.4598 3 

Serviço Social Presencial SM 3 2.5460 3 2.6847 3.2853 4 

Fonte: Procuradoria Institucional  

 

Quadro - Avaliação Institucional  

Nota Ato Legal 

 

 5 

Recredenciamento: Portaria Ministerial nº 644, de 18/05/2012, publicada no DOU nº 97, de 

21/05/2012, Seção 1, p. 13 (prazo 10 anos) 

4 Credenciamento Lato Sensu EaD: Portaria Ministerial nº 938, de 04 de agosto de 2008. 

5 Credenciamento EAD: Portaria Ministerial nº 1.281, de 19 de outubro de 2012. 

Fonte: Procuradoria Institucional  
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Os resultados das avaliações são apresentados nos diversos órgãos 

colegiados, para que tanto as necessidades, quanto os resultados obtidos sejam 

discutidos e analisados, para o planejamento das ações acadêmico-administrativas.  

Vale destacar que os resultados gerais das avaliações realizadas pela CPA 

no ano de 2019 constam no item 5 deste relatório.  

 

Indicador 1.5 Relatórios de autoavaliação 

 

O Relatório de Autoavaliação Institucional da IES, organizado pela CPA e 

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

da Autoavaliação Institucional realizada, com base nas avaliações internas e 

externas.  

O processo de autoavaliação tem como objetivo apresentar o contexto 

institucional e identificar as fragilidades e potencialidades relacionadas às práticas e 

ao desempenho da IES em relação ao seu PDI. Esse diagnóstico é importante 

instrumento para a tomada de decisões da IES e deve estar retratado no referido 

Relatório. O Relatório é referência para a configuração e acompanhamento do PDI 

da Instituição. A autoavaliação da IES está consolidada no Relatório de 

Autoavaliação Institucional, que tem por finalidades fomentar a cultura de avaliação 

institucional e subsidiar os processos de avaliação externa.  

O Relatório é elaborado pela CPA com a participação de todos os gestores 

acadêmicos e administrativos, que contribuem com informações específicas de suas 

áreas. Os membros que participam desse processo são designados, anualmente, 

por Portaria da Reitoria da Universidade. Para o relatório 2020 (ano base 2019), a 

referida designação ocorreu por meio da Portaria G.R. nº 005/2020. Trata-se de um 

processo de reflexão sobre os dados coletados nas pesquisas junto à comunidade 

acadêmica, os resultados das avaliações externas e as ações das áreas da IES. 

Para tanto, os resultados das avaliações são confrontados pela CPA com as 

informações do PDI e dos relatórios emitidos pelo MEC (ENADE e Avaliações 

Externas.). Assim, assegura-se que as informações obtidas reflitam a realidade da 

IES.  

Em atendimento à legislação vigente, em 2019 (ano base 2018) foi postado 

no sistema e-MEC o primeiro relatório parcial de autoavaliação institucional, 

iniciando um novo ciclo avaliativo. Neste ano, será postado o segundo relatório 
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parcial, procurando contemplar as informações e ações desenvolvidas pela CPA e  

pelas áreas da IES, explicitando os eixos trabalhados.  

Os relatórios de autoavaliação são encaminhados pela CPA à Diretoria 

Acadêmica, à Reitoria e aos gestores da Instituição. É solicitado aos gestores que as 

informações constantes no relatório sejam apresentadas aos seus pares.  

A elaboração do relatório possibilita momentos de reflexão da Instituição 

sobre suas diversas dimensões, desencadeando um processo que envolverá a 

realização de diversos projetos produtos da avaliação. A ideia é que, ao considerar 

um conjunto de dados, indicadores e inferências, a Instituição possa qualificá-los, 

gerando relatórios que reflitam a percepção de si mesma.  

A elaboração do relatório não é um processo estático, é um processo em 

movimento contínuo caracterizado pelo ato de atender às preocupações da 

comunidade acadêmica, na aplicação cuidadosa da indispensável qualidade das 

atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. O relatório busca, sob o olhar da 

comunidade acadêmica, adentrar o campo infinito de possibilidades da reflexão 

sobre si, para juntar à sua missão os resultados que a tornam um espaço 

diferenciado no campo da construção do conhecimento, do investimento em 

pesquisas e de inovadora posição em sua atuação pedagógica, administrativa e 

tecnológica, o que a encaminha para a condição de Instituição de referência no 

cenário nacional.  

 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

 

Indicador 2.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais 

 

Missão Institucional 

 

A missão institucional é resultado da evolução da instituição e foi definida em 

um processo que contou com o envolvimento de dirigentes, professores, 

funcionários e representantes da comunidade externa. Está assim formalizada: 

Participação no processo de construção e difusão do conhecimento e 
da cultura, de forma criativa e inovadora, tornando-os acessíveis à 
sociedade e contribuindo para o desenvolvimento do ser humano em 
todas as suas potencialidades, promovendo, assim, mudanças 
regionais e interlocução nacional e internacional, por meio do ensino, 
da pesquisa e da extensão. (PDI 2019-2023, p. 21) 
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Objetivos e Metas do PDI 

 

A análise e a avaliação dos resultados atingidos na execução do PDI 

referente ao período de 2014 a 2018 foram realizadas por toda a comunidade por 

meio do processo de avaliação institucional, desenvolvido pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), cujos resultados foram encaminhados ao INEP/ MEC, em 2018.  

Os resultados obtidos permitem propor novas diretrizes, objetivos e metas, 

em consonância com a maturidade institucional, o novo momento histórico e a 

missão institucional para o período de 2019 a 2023.  

Os objetivos propostos para o período são os seguintes: 

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

da pesquisa, da extensão, da educação a distância e da gestão acadêmica.  

 Ampliar e consolidar a oferta da educação a distância pela Universidade.  

 Ampliar a busca de fomento para a pesquisa e extensão.  

 Incentivar e implantar mecanismos que propiciem o processo de 

internacionalização, por meio de parcerias e de mobilidade acadêmica em 

nível de graduação e pós-graduação.  

 Promover a reestruturação dos processos acadêmico-administrativos, 

buscando eficiência, agilidade e facilidade de acesso a dados e informações.  

 Desenvolver sistemas para a gestão acadêmico-administrativa que garantam 

a gestão sustentável, eficiente e eficaz.  

 Buscar estratégias e recursos que permitam acompanhamento contínuo dos 

estudantes.  

 Garantir que o processo de avaliação institucional, em conjunto com as 

diversas avaliações, permita o avanço de todas as atividades acadêmicas.  

 Envolver os corpos docente e discente nas atividades relativas ao trinômio 

ensino/pesquisa/extensão, nas modalidades presencial e a distância.  

 Gerar conhecimentos e serviços que garantam a atuação da Universidade na 

sociedade.  

 Ampliar as ações de extensão e cultura.  

 Estimular propostas diferenciadas e inovadoras de ensino de graduação e 

pós-graduação na modalidade presencial e à distância.  

As metas construídas com base nos objetivos citados anteriormente serão: 
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 Obtenção de, pelo menos, conceito satisfatório nos cursos que se submetem 

ao ENADE, CPC e IGC.  

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

todos os cursos de graduação.  

 Revisão do Projeto Pedagógico Institucional (PPI).  

 Reformulação de todos os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação 

(PPC), considerando a reestruturação dos processos acadêmico-

administrativos.  

 Composição do quadro docente com 92% de professores titulados.  

 Ampliação da composição das jornadas docentes em tempo integral e parcial.  

 Estudo para implantação de cursos de Graduação (Bacharelado, Licenciatura 

e Superior de Tecnologia), e de pós-graduação (Lato Sensu) de acordo com 

as demandas da sociedade.  

 Melhoria dos conceitos de avaliação da CAPES dos programas de mestrado 

e doutorado implantados.  

 Ampliação da oferta de cursos de mestrado e doutorado.  

 Estruturação para ampliação de polos presenciais de apoio aos cursos a 

distância.  

 Ampliação de cenários de ensino e pesquisa.  

 Ampliação das relações interinstitucionais, em nível nacional e internacional.  

 Fortalecimento e ampliação de atividades voltadas para o desenvolvimento de 

linhas de pesquisas institucionalizadas e projetos de extensão.  

 Incentivo à produção científica por docentes, com envolvimento em escala 

crescente, em consonância com as linhas de pesquisa institucionalizadas.  

 Incentivo à realização de trabalhos intelectuais de iniciação científica, de 

iniciação à docência e de monitoria pelo alunado.  

 Manutenção e adequação da infraestrutura de acordo com o uso e novas 

demandas;  

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

docente, para melhor desenvolvimento da articulação entre teoria e prática.  

 Acompanhamento e aprimoramento dos processos de avaliação da 

aprendizagem.  
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 Ampliação da formação continuada para o corpo docente, tutores e técnico-

administrativos.  

 Ampliação e divulgação da política de atendimento aos discentes, entre eles o 

apoio psicopedagógico, programa de acessibilidade, de nivelamento e de 

apoio e acompanhamento à realização de estágios.  

 Ampliação e incentivo à participação da comunidade acadêmica nos 

colegiados representativos da Universidade.  

 

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

graduação e de pós-graduação  

 

Graduação Presencial 

 

O PDI registra as metas e objetivos institucionais com a previsão de cinco 

anos. 

Em cada item específico desse relatório, procurou-se apresentar resultados 

quanto às atividades de ensino de graduação e pós-graduação, além das ações 

acadêmicas que são desenvolvidas pela IES, referentes à pesquisa, iniciação 

científica e tecnológica, questões ligadas à arte e à cultura e inovações no que tange 

a aspectos tecnológicos. 

Destaca-se que a IES desenvolve materiais que têm sido muito bem 

avaliados pelas comissões externas para seus cursos em EaD e para atendimento 

dos 20% de disciplinas online nos cursos de graduação presencial, conforme a 

legislação prevê. Para tanto, constitui materiais didáticos elaborados por docentes 

especializados em sua área de atuação, em conjunto com as equipes constitutivas 

da Pró-reitoria de Educação a Distância (PREAD), que são continuamente revisados 

e atualizados para a reoferta de disciplinas, cursos e programas, incluindo recursos 

multimidiáticos interativos, acesso à biblioteca digital, entre outros. 

Conforme preconiza o PDI, relativamente às práticas acadêmicas, a 

Universidade assume a perspectiva de acompanhar o ritmo do desenvolvimento 

social e concretizar seu projeto educacional com a convicção de contribuir para a 

consolidação de valores pessoais, sociais, éticos, culturais e profissionais, em meio 

a um contexto dinâmico de modificações e de avanços científicos e tecnológicos. 
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A metodologia de ensino adotada na Universidade focaliza a ação educativa 

na participação ativa e crítica do estudante na aquisição de conhecimentos práticos 

e teóricos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de valores e atitudes, 

processos nos quais os conteúdos das disciplinas/ atividades são trabalhados de 

modo a constituírem os fundamentos para que os estudantes desenvolvam as 

competências necessárias ao exercício profissional e à participação crítica na 

sociedade atual. Dessa forma, o processo educativo volta-se para o 

desenvolvimento integral do estudante. 

A metodologia de ensino favorece o protagonismo estudantil, utilizando-se de 

estratégias consideradas ativas, como pesquisa, resolução de problemas, estudos 

de caso, sala de aula invertida, entre outras. Essa abordagem pedagógica cria 

condições para o desenvolvimento da capacidade do aluno de “aprender a 

aprender”, incentivando-o à busca de informação e da formação continuada exigida 

para a sua atuação numa sociedade em constante mudança.  

Desde a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), na definição dos 

objetivos do curso, elencam-se ações nas áreas cognitiva, de habilidades e de 

atitudes/ valores. É nesse rol que os docentes procuram, na elaboração de seus 

planos de ensino, os objetivos que pretendem alcançar com o desenvolvimento de 

suas disciplinas, os quais, por sua vez, orientam a seleção de conteúdo, as 

bibliografias básica e complementar, as estratégias de aula e os procedimentos 

avaliativos. 

Como a metodologia privilegia a participação crítica e ativa do estudante, os 

ambientes pedagógicos (sala de aula, biblioteca, laboratórios, clínicas, ambiente 

virtual de aprendizagem etc.) constituem espaços de rica interação (professor/ aluno, 

aluno/ aluno, aluno/ conhecimento) e de criação e transformação de significados. A 

relação que se estabelece entre professores e alunos é, pois, de parceria e 

corresponsabilidade, na qual ambos perseguem o mesmo objetivo: a aprendizagem. 

A metodologia não está centrada na figura do professor, como mero 

transmissor de conhecimentos, pois tem como foco um trabalho pedagógico que 

busca a interação entre conhecimentos prévios dos estudantes e os da formação 

universitária, em escala contínua de complexidade, considerando-se os processos 

que levam os alunos ao alcance dos resultados almejados nos âmbitos intelectual, 

profissional e pessoal, favorecendo a construção de novos conhecimentos dentro de 

cada área.  
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A abordagem exige que o professor parta de conhecimentos prévios dos 

alunos, aprofunde os conhecimentos teóricos e científicos com eles e busque como 

resultado a construção de novos conhecimentos teórico-práticos, bem como o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes ao longo do curso.  

Para a acessibilidade metodológica, as estratégias de estudo podem ser 

diversificadas e os conteúdos programáticos adaptados em função do diagnóstico 

das turmas. Para casos de discentes com deficiência, o Núcleo de Acessibilidade 

(NAce) tem por finalidade inseri-los na ambiência acadêmica, bem como 

implementar uma política de acessibilidade e inclusão na Universidade, promovendo 

ações que garantam o acesso e a participação plena da pessoa com deficiência no 

convívio acadêmico. 

Assim como previsto no PDI, um dos fundamentos metodológicos 

institucionais é a interdisciplinaridade, proposta pela qual se busca, principalmente, 

romper com a linearidade disciplinar para alcançar um olhar múltiplo e aberto a 

novas aplicações, exigências de formação do mundo contemporâneo. Essa e outras 

práticas contribuem, também, para que docentes e discentes possam percorrer o 

caminho da aprendizagem cooperativa e colaborativa e estreitar a necessária 

relação entre a teoria e a prática. 

Assim, com vistas à formação de um egresso mais consciente do seu papel 

social, a própria sociedade deve ser a base para a investigação e a reflexão com 

vistas à criação e à transformação de significados (individual e social).  

Visando, principalmente, à flexibilidade das matrizes curriculares, a 

organização didático pedagógica de todos os cursos da Universidade orienta-se 

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

inclusão de Disciplinas Optativas (DOP); Disciplinas Online (DOL); Estudos Dirigidos 

(ED); Atividades Complementares (AC). Essa implementação exige que cada 

estudante seja, cada vez mais, participante da construção do seu currículo e 

autônomo, envolvendo-se mais em seus estudos e diversificando os procedimentos 

para a construção/ampliação de seus conhecimentos, não se restringindo, assim, 

apenas às atividades desenvolvidas em sala de aula.  

Destaca-se a inovação empregada no uso de recursos tecnológicos para a 

implementação das metodologias ativas. O Ambiente Virtual de Aprendizagem, por 

exemplo, pode corroborar com a proposta de sala de aula invertida, por meio da 

disponibilização de atividades ou leituras preparatórias para a aula presencial. 



38 
 

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

Disciplinas Online 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. 

Para a elaboração do material didático das Disciplinas Online, indica-se um 

professor conteudista (especialista, mestre ou doutor) que, em conjunto com a 

Equipe Multidisciplinar, planeja a disciplina nos seus diversos níveis (texto teórico, 

apresentação narrada, esquema da unidade, materiais complementares etc.). Esses 

materiais didáticos são digitais e disponibilizados via AVA, acessível por meio de 

computadores e dispositivos móveis (tablets e smartphones). 

Cotidianamente, as atividades são desenvolvidas por tutor, sob supervisão 

docente. O professor responsável pela disciplina prepara materiais que visam à 

ampliação do conjunto de informações, incluindo novos materiais, artigos, textos e 

endereços da internet, também elabora os itens de avaliação das atividades online e 

da avaliação presencial. 

Destaca-se a importância da ação e da presença do tutor no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem como determinantes para motivar a participação e o 

comprometimento dos alunos do curso e permitir um aprendizado efetivo e 

significativo por meio de diversas estratégias de aprendizagem. Cabe ao tutor 

ampliar informações, propor reflexões e discussões que explorem o material 

disponível, de modo a criar maior abrangência e profundidade dos temas e dos 

conceitos abordados. 

Com vistas à diversificação das estratégias de aprendizagem, bem como para 

o acompanhamento das atividades por alunos e tutores, o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) Blackboard possui várias ferramentas para a colaboração, 

interação e acesso aos objetos de aprendizagem (Fórum de discussão, Wiki, Blog, 

Portfólio, Diário, Grupos, E-mail, Mensagens, Avisos, Collaborate, Blackboard 

Student, Blackboard Instructor, Plataforma Kaltura). 

Utilizando os recursos de Learning Analytics do AVA, os tutores acompanham 

a aprendizagem e podem orientar os alunos com dificuldades a buscarem novos 

métodos ou materiais complementares de ensino do conteúdo da disciplina ou, 

ainda, disponibilizar outros materiais e desafios aos alunos com bom desempenho. 

A ampla possibilidade de acesso (computador, tablets e smartfones) confirma 

a proposta didático-pedagógica institucional, pois além de facilitar a participação na 
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disciplina (atividades de estudo, acesso imediato à atualização das informações do 

AVA e de avisos) possibilita a autonomia discente, que pode estabelecer diferentes 

rotinas de estudo. 

Nesse sentido, a acessibilidade digital e comunicacional é ampla, 

promovendo a interatividade entre docentes, discentes e tutores e assegurando o 

acesso total aos materiais/recursos didáticos. Assim, é possível promover um 

aprendizado efetivo e a vivência de experiências diferenciadas de aprendizagem 

baseadas no uso das TIC. Para os alunos com deficiência (surdez e baixa visão, por 

exemplo) são disponibilizados, entre outros, e-book que permite zoom de até 75 

vezes, descrição das imagens e tradução em Libras. 

Em síntese, as atividades das Disciplinas Online estão em consonância com 

as demandas didático-pedagógicas e baseiam-se em recursos que possibilitam 

aprendizagens diferenciadas. 

 

Graduação e Pós-graduação EaD  

 

As políticas para o ensino de graduação e de pós-graduação na Universidade, 

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. Na 

pós-graduação, as formas de organização são orientadas pelas diretrizes internas e 

pela legislação vigente. 

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

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

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

programas institucionalizados, tais como o Estágio Curricular Supervisionado (ECS), 

o Trabalho de Curso (TC), as Atividades Complementares (ACs), a Iniciação 

Científica (IC), a Monitoria e as Atividades de Extensão, entre outras. No caso da 

Educação a Distância, vale ressaltar ainda o Programa Interdisciplinar de Práticas 
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Científicas, Tecnológicas e Profissionais (PIP-CTP), o Núcleo de Inovação e 

Empreendedorismo (NIE-EaD), o Núcleo de Inovação Acadêmica (NIAC-EaD) e o 

Núcleo de Práticas Educativas (NUPE-EaD); além da Equipe Multidisciplinar. 

Nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e de Pós-graduação 

(PPCs) 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 a infraestrutura de apoio. Essas dimensões são compreendidas 

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

horizonte a consolidação da excelência acadêmica. 

Todos os cursos e programas possuem como proposta pedagógica uma 

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

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

dispostos em situações de aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Cada uma das unidades curriculares é composta por atividades que devem 

ser cumpridas pelo graduando no Ambiente Virtual de Aprendizagem e atividades 

realizadas presencialmente de acordo com o PPC. No caso de haver atividades 

presenciais, estas devem ser cumpridas nos encontros realizados nos polos de 

educação a distância ou em ambientes profissionais. 

As disciplinas dos Cursos de Graduação e de Pós-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 um 

encontro dos estudantes com o docente, que conduz a aula no polo de EaD ou via 
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webaula, transmitida dos estúdios da Cruzeiro do Sul Virtual para qualquer 

localidade em que o estudante se encontra. De acordo com a legislação atual, o 

projeto pedagógico dos cursos semipresenciais contempla até 30% de atividades 

presenciais para os cursos que são ofertados com esta metodologia. 

Nos Cursos de Graduação e de Pós-graduação, na modalidade a distância, a 

interdisciplinaridade acontece por meio do diálogo entre as disciplinas dos diferentes 

módulos. A Atividade Interdisciplinar tem caráter transversal, o que possibilita uma 

interlocução entre as dimensões teóricas e práticas de cada eixo da formação 

profissional constitutiva do curso, favorecendo, ainda, um atendimento educacional 

especializado. 

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

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

curricular denominado Projeto Integrador de Competências (PIC). O PIC é 

organizado a partir da reflexão dos conteúdos estudados ao longo do semestre, com 

o foco nas competências a serem desenvolvidas pelos estudantes. 

O processo avaliativo dos Cursos de Graduação e de Pós-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; e com conceito igual ou superior a 7,0 (sete), nos cursos de 

pós-graduação. 

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

provas nos polos de educação a distância, a Coordenação Geral de Polos realiza 

visitas presenciais a alguns polos nos dias das avalições para acompanhar a 

realização dessas atividades presenciais. 

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

na Universidade: 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 TICs para fins 

educacionais nos cursos de graduação, de pós-graduação, técnico e de extensão na 

modalidade a distância; busca de soluções inovadoras e criativas nos projetos de 
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educação a distância; busca de parcerias e convênios para o desenvolvimento de 

conteúdos específicos; garantia de padrões de qualidade para oferta de cursos e de 

disciplinas a distância, por meio da avaliação e do acompanhamento permanentes; 

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

criação de indicadores de gestão. 

 

Pós-graduação - Stricto Sensu  

 

Em relação aos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu, os membros dos 

Conselhos de cada Programa de Pós-graduação elaboram plano de ações 

estratégicas para alcançar os seus objetivos que envolvem desde a revisão de 

critérios para credenciamento e descredenciamento de professores orientadores, 

revisão e atualização dos conteúdos das disciplinas, até o estímulo para que os 

docentes atuem como professores visitantes no país e no exterior.  

Os pós-graduandos bolsistas CAPES/PROSUP dos cursos de Mestrado e 

Doutorado e Pós-doutorado entregam relatório semestral referente ao andamento do 

projeto de pesquisa e às atividades acadêmicas realizadas no período. A comissão 

avaliadora analisa as possibilidades de publicação do estudo que está sendo 

desenvolvido e a perspectiva para o cumprimento do prazo esperado para a 

finalização do curso. O objetivo deste acompanhamento é orientar e estimular os 

pós-graduandos a desenvolverem seus projetos dentro do prazo recomendado pela 

CAPES e de gerar conhecimento inovador na fronteira da área em estudo. 

Além do exposto acima, a Universidade Cruzeiro do Sul tem convênio firmado 

com a escola de línguas online Rosetta Stone. A meta da Pró-reitoria de Pós-

graduação e Pesquisa Stricto Sensu é capacitar os discentes com conhecimento na 

língua inglesa para apresentar desempenho notável durante a realização de 

estágios no exterior, assim como na carreira acadêmica. Ademais, dentre as 

disciplinas clássicas dos cursos de pós-graduação é importante destacar duas que 

são ofertadas anualmente aos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos: 

“Elaboração de artigo científico e projeto de pesquisa” e “Journal Club: Scientific 

Apresentation in English”, ministrada em língua inglesa pelos docentes do Programa 

de Pós-graduação em Odontologia. Na disciplina “Seminários em Integração do 

Processo Saúde e Doença” ofertada pelo Programa de Pós-graduação 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde há várias palestras ministradas por 
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pesquisadores internacionais. Nos próximos dois anos, cada Programa de Pós-

graduação da IES deverá ofertar pelo menos uma disciplina em língua inglesa. 

A seguir, apresentamos cinco metas que constam no Plano de 

Internacionalização dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu: 

1. Estimular visitas de curta e média duração de pesquisadores brasileiros no 

exterior;   

2. Apoiar a participação de pesquisadores e pós-graduandos em congressos no 

exterior;  

3. Receber pesquisadores, doutorandos e pós-doutorandos estrangeiros para 

realizarem seus estudos na IES; 

Promover o intercâmbio de estudantes de iniciação científica e de pós-

graduação a centros de excelência no exterior bem como a vinda ao Brasil.  

 

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

inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural 

 

Na Pós-graduação Stricto Sensu, a Universidade Cruzeiro do Sul conta com 

04 (quatro) cursos de mestrados Ensino de Ciências e Matemática (nota 6), Ensino 

de Ciências - Profissional (nota 5), Interdisciplinar em Ciências da Saúde (Área: 

Medicina I, nota 4), Odontologia (nota 4), e 03 (três) cursos de doutorados (Ensino 

de Ciências e Matemática (nota 6), Interdisciplinar em Ciências da Saúde (nota 4) e 

Odontologia (nota 4), todos recomendados pela CAPES, com 266 pós-graduandos 

matriculados,  9 pós-doutorandos e 1 jovem pesquisador, bolsistas CAPES, 

FAPESP e CNPq.  

Dentre os docentes permanentes dos Programas de Pós-graduação, 13 são 

Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Há, ainda, 49 grupos de pesquisa 

cadastrados no CNPq com 161 linhas de pesquisa.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade Cruzeiro do 

Sul apresenta política para criação e manutenção de Programas de Pós-graduação 

Stricto Sensu e da Internacionalização. Para a manutenção dos Programas, a 

Universidade disponibiliza infraestrutura física adequada, apoio administrativo e 

tecnológico para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e para o 

desenvolvimento e manutenção das atividades internacionais, incluindo o Escritório 

Institucional de Apoio ao Pesquisador (EIAP) que tem como objetivo auxiliar os 
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docentes e discentes da Universidade Cruzeiro do Sul, na prestação de contas dos 

projetos desenvolvidos com recursos oriundos das agências de fomento. 

A política Institucional assegura aos docentes permanentes dos Programas de 

Pós-graduação a composição de jornada dedicada à pesquisa e ao ensino de 

graduação, promovendo, desta forma, o vínculo com a graduação para o devido 

estabelecimento da indissociabilidade ensino-pesquisa. Ressalta-se que as 

atividades de ensino-pesquisa estão geralmente ligadas às atividades de extensão 

da Universidade Cruzeiro do Sul, dessa forma, contemplando os três grandes 

vértices da instituição: Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Em relação ao incentivo à pesquisa aos estudantes de graduação é 

importante destacar a tradição do Programa de Iniciação Científica da Universidade 

Cruzeiro do Sul. Em 28 de junho de 2019 realizamos, no campus Anália Franco, o 

XXIII Encontro de Iniciação Científica (ENIC). Neste evento foram apresentados 339 

trabalhos dos estudantes de iniciação científica. Muitos são bolsistas do CNPq e da 

Universidade Cruzeiro do Sul e fazem parte de Grupos de Pesquisa associados aos 

Programas de Pós-graduação Stricto Sensu.  
 

Quadro – Número de Bolsas de Estudo do Programa de Iniciação Científica.  

Indicador 2017 2018 2019 

Bolsas PIBIC-CNPq 25 25 25 

Bolsas PIBIC-Cruzeiro do Sul 100 100 100 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa.  

 

Em 2019, a IES foi contemplada com Bolsas de estudo do CNPq destinadas 

aos graduandos com projetos com temas relacionados ao desenvolvimento 

tecnológico e inovação e aos estudantes do ensino médio, conforme os quadros 

apresentados a seguir. 

 
Quadro - Número de Bolsas de Estudo do Programa de Iniciação Científica no Ensino Médio. 

Indicador 2017 2018 2019 

Quantidade de Bolsas CNPq - 5 5 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa  

 
Quadro - Número de Bolsas de Estudo do Programa de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação. 

Indicador 2017 2018 2019 

Quantidade de Bolsas CNPq - 4 4 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa  
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A Universidade Cruzeiro do Sul contribui para o avanço científico e 

tecnológico do país. Segundo o Ranking Universitário Folha, desde o ano de 2014, a 

Cruzeiro do Sul encontra-se na primeira posição no quesito "Qualidade de 

Pesquisa", primeiro lugar em "Citações Internacionais por Docente (citação/docente) 

e “Captação de Recursos para Pesquisa” e terceiro lugar em "Internacionalização" 

em comparação às Universidades Particulares do país (executando-se as 

Universidades Confessionais). Estes dados comprovam a visibilidade internacional 

elevada da produção dos docentes e discentes dos Programas de Pós-graduação 

Stricto Sensu da Cruzeiro do Sul. Contamos, na Universidade Cruzeiro do Sul, com 

apoio e infraestrutura física apropriados ao desenvolvimento das vocações dos 

nossos estudantes de graduação e pós-graduação bem como dos pós-doutorandos.    

 

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 

 

Direitos Humanos devem ser compreendidos como “um conjunto de 

direitos internacionalmente reconhecidos, como os direitos civis, políticos, sociais, 

econômicos, culturais e ambientais, sejam individuais ou coletivos, que se 

referem à necessidade da igualdade de direitos, defesa da dignidade humana, 

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades”.3   

A partir desta diretriz, em 2018, no âmbito da Universidade Cruzeiro do 

Sul, foi criada pela Portaria G.R. n 063/2018, o Comitê Gestor para o Pacto 

Nacional Universitário pela Promoção do Direito a Diversidade e a Comissão de 

Direitos Humanas, tendo em vista implementar propostas concretas de inclusão 

social, respeito as diferenças e a redução do preconceito por origem, raça, sexo, 

cor, religiosa, idade e quaisquer outras formas de discriminação no espaço 

acadêmico universitário. 

Neste sentido, torna-se indispensável ações afirmativas de defesa e 

promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial destacando-se que, em 

                                                             
3
 Pacto Universitário de Educação em Direito Humanos. disponível em 

http://edh.mec.gov.br/arquivos/documento-orientador.pdf. Acesso em 27/02/2020 

 

http://edh.mec.gov.br/arquivos/documento-orientador.pdf.%20Acesso%20em%2027/02/2020
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todas as matrizes curriculares dos cursos de graduação da IES, há disciplinas que 

abordam conteúdos / temáticas relativas às questões de direitos humanos, inclusão 

social e relações étnico-raciais, conforme prevê a legislação vigente. O tema ainda é 

tratado de forma transversal durante a formação acadêmica dos estudantes, em 

todos os cursos. 

A seguir, apresenta-se quadro indicando quais disciplinas implementadas 

para cada necessidade específica: 
 

Quadro - Disciplinas implementadas  

Legislação Atendimento 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, nos termos 

da Lei N° 9.394/96, com a redação dada pelas Leis N° 
10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 
1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP N° 3/2004 

Disciplina de Temas Transversais 
(online) ofertada para todos os 
cursos de graduação presencial e a 
distância. 

Políticas de educação ambiental, conforme disposto na Lei 
N° 9.795/1999, no Decreto N° 4.281/2002 e na Resolução 
CNE/CP N° 2/2012. 

Disciplina de Temas Transversais 
(online) ofertada para todos os 
cursos de graduação presencial e a 
distância. 

Desenvolvimento Nacional Sustentável, conforme 

disposto no Decreto N° 7.746, de 05/06/2012 e na Instrução 
Normativa N° 10, de 12/11/2012. 

Disciplina de Temas Transversais 
(online) ofertada para todos os 
cursos de graduação presencial e a 
distância. 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP Nº 8/2012 

e no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

Disciplina de Temas Transversais 
(online) ofertada para todos os 
cursos de graduação presencial e a 
distância. 

Fonte: Pró-reitoria de Educação a Distância   
 

No ano de 2019 foram efetivadas ações que permitiram a discussão do 

respeito a diversidade, a promoção dos direitos sociais, étnicos-raciais, religiosos, 

orientação sexual, de gênero e cultural, elencando a tolerância e a liberdade como 

uma dualidade inseparável para o exercício da cidadania e da sociabilidade humana. 

A seguir apresentam-se as ações efetivadas: 

 

1) I Semana de Direitos Humanas  

 

A primeira atividade desenvolvida pelo Comitê Gestor foi a realização da 

Semana de Direitos Humanos, que foi realizado de 16 a 20 de setembro de 2019, no 

período noturno e diurno, nos quatro campi da Universidade Cruzeiro do Sul (São 

Miguel Paulista, Paulista, Liberdade e Anália Franco). O objetivo da semana de 

Direitos Humanos foi propiciar discussões e sensibilização no espaço universitário 
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em torno de questões sociais contemporâneas, que apresentam violações dos 

direitos sociais, econômicos, culturais e éticos.  

Desta feita, a Semana de Direitos Humanos versou sobre:  

a) Migrações no estado de São Paulo e a garantia de direitos fundamentais. 

b) Direitos Humanos: Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

c) Justiça Restaurativa e o ato infracional: um novo paradigma (Justiça 

Restaurativa para adolescentes que são acusados de prática infracional). 

d) Direitos Indígenas e a Demarcação de Terras. 

e) Violência contra a Mulher. 

f) Violência escolar: Bullying e Ciberbullying. 

g) O adolescente e o ato infracional. 

h)  Questão de gênero: Corpo, Gênero e Sexualidade  

 Migrações em São Paulo e a Garantia de Direitos Fundamentais, 

enfatizou as dificuldades do migrante (Africano, Venezuelano, Boliviano) para 

terem reconhecidos seus direitos sociais, como acesso à escola, a saúde, ao 

trabalho formal e formas de enfrentamento aos preconceitos e discriminação 

vivenciados no Brasil que acarretam sofrimento físico e psicológicos. 

 Direitos Humanos: Inclusão da Pessoa com Deficiência, que tratou dos 

direitos sociais da pessoa com deficiência, e acesso ao ensino superior de 

forma ativa e participativa na sociedade. 

 Justiça Restaurativa e o ato infracional: um novo paradigma. Este debate 

possibilitou a apresentação de formas de mediação de conflitos com 

adolescentes em envolvidos com atos infracionais, destacando a Cultura de 

Paz como importante no restabelecimento dos vínculos afetivos e 

restauradores, diminuindo o sentimento de vingança e consequentemente a 

violência entre os jovens. 

 Direitos Indígenas e a Demarcação de Terras, neste debate se discutiu o 

respeito as comunidades tradicionais, no caso os indígenas, enfatizando a 

necessidade da manutenção de seus territórios para sua reprodução social e 

cultural dos povos indígenas. 

 Violência contra a Mulher: Reflexões, se discutiu as políticas sociais para a 

mulher e formas de enfrentamento da violência contra mulher e a legislação 
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especifica Maria da Penha, Lei n 11.340/2006 como fundamental para a 

garantia da proteção da mulher. 

 Corpo, Gênero e Sexualidade, que versou sobre o conceito de gênero, 

sociedade patriarcal e igualdade de genro no ambiente escolar. 

 Uma reflexão sobre o direito, a escola e a violência escolar, onde foi 

evidenciado o direito a educação, e formas de enfrentamento da violência 

escolar, bullying, cyberbullying e formas de convivência pacífica no ambiente 

escolar. 

 O adolescente e o ato infracional, neste debate se discutiu a necessidade 

de implementar o Estatuto da Criança e Adolescente, instituindo as medidas 

protetivas, qualificando as medidas socioeducativas como mecanismo de 

ação-reflexão do adolescente, reduzindo os índices de violência. 

 Direitos Humanos no Cotidiano: Você está preparado? Neste debate foi 

colocada questões reflexivas e de conscientização sobre empatia com o 

próximo, o direito fundamental, ressaltando de que cada um deve fazer sua 

parte, o respeito ao próximo, independentemente de sua raça, opção sexual, 

de religião. 

 

Figuras – Semana Acadêmica 
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Figura – I Semana sobre Direitos Humanos 
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2) Seminário sobre o Feminicídio  

 

Este seminário foi planejado e executado pela Comissão de Direitos Humanos 

em parceria com os alunos de 4º semestre do curso de Serviço Social. O objetivo do 

seminário foi discutir, a partir dos profissionais de Direito e de Serviço Social a Lei do 

Feminicídio, Lei nº 13.104/15, que alterou o Código Penal, punindo os crimes 

praticados contra mulheres por razão de sua condição de gênero, pelo ódio, o 

desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres, 

comuns em sociedades marcadas pela associação de papéis discriminatórios ao 

gênero feminino. 

O objetivo do seminário é ampliar a discussão no espaço acadêmico, da 

política de enfrentamento da violência contra mulher, oferendo um espaço seguro 

para o debate das ideias, construindo um sentimento de empatia e acolhimento a 

estas mulheres, bem como as políticas sociais e o arcabouço protetivo que vem à 

tona com a Lei Maria da Penha (11.340/2006). O evento contou com a 

tradução/interpretação em libras, visando a participação da comunidade acadêmica. 

A mesa de debate foi composta pelo advogado Douglas Bosco Cardoso, a 

assistente social e coordenadora do abrigo sigiloso que recebe mulheres 

ameaçadas de morte e a aluna Ester Francisco da Silva que apresentou um caso 

real de violência doméstica. 

 

Figura – Divulgação do evento sobre o Feminicídio 
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Figura – Interpretação simultânea de libras 

 

Figura – Composição da mesa do seminário 

 

Figura – Participantes do evento 
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Figura – Comissão organizadora do evento 

 

 

3) MOSTRA - Mostra de Cinema e Direitos Humanos 

 

22/11/19  

- Mostra de Cinema e Direitos Humanos - Documentário: A Espera - 

Mediadora: Profa. Dra. Maria Elisabete Salina Saldanha – Campus Paulista 

22/11/2019  

- Mostra de Cinema e Direitos Humanos - Documentário: A Espera – 

Mediadora: Profa. Dra. Maria Raimunda Chagas Vargas Rodriguez – Campus 

São Miguel 

03/12/2019 

- Mostra de Cinema e Direitos Humanos - Documentário: A Rua é NÓIZ - 

Mediadora: Profa. Dra. Maria Raimunda Chagas Vargas Rodriguez – Campus 

São Miguel. 
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Figura – Cartaz da Mostra de Cinema 

  
 

 

Destaca-se que a Universidade Cruzeiro do Sul apresenta campanhas 

permanentes de sensibilização da comunidade acadêmica sobre os temas que 

envolvem os direitos humanos, mais diretamente, respeito à diversidade de gênero, 

crenças religiosas, deficiências e etnias. Essa mobilização se deu por meio de 

cartazes e mídias sociais. 

Figura – Campanha junto e misturado 

  

  

Campanha Tudo Junto e Misturado é uma das 

ações originadas das atividades relativas ao 

respeito aos Direitos Humanos, que tem como 

objetivo promover a educação em direitos 

humanos no Ensino Superior estabelecendo 

medidas de combate à cultura da discriminação 

e intolerância. 
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Ainda a Instituição realiza campanhas de conscientização e combate ao trote 

por meios de atividades dos cursos, cartazes espalhados pelos campi e mídias 

sociais. 

Figura – Combate ao trote 

 

 

As ações efetivadas pela Universidade Cruzeiro do Sul foram significativas, 

pois possibilitaram a discussão e a sensibilização da comunidade acadêmica na 

defesa da diversidade e liberdade, vivenciando práticas mais humanistas e 

inclusivas. 

 

Indicador 2.5 PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento 

econômico e à responsabilidade social  

 

A Universidade Cruzeiro do Sul 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 
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decorrência desse princípio, mantém aproximação e parcerias com os setores 

público, privado e com o mercado de trabalho, desenvolvendo programas, projetos e 

ações em diferentes áreas. Tais parcerias possibilitam a vivência prática do aluno 

em situações presentes na futura área de atuação, facilitando sua inserção no 

mercado de trabalho.  

A seguir, apresenta-se a relação das parcerias estabelecidas com o setor 

público e privado que possibilitam a realização dos programas e projetos: 

 

Setor Público: 

Realização de projetos e eventos em parceria: 

 Zoológico de São Paulo e Sorocaba – Disponibilização de campo de estágio 

para alunos dos cursos de graduação em Medicina Veterinária e Ciências 

Biológicas. 

 Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE – Utilização das 

dependências do Parque Jacuí pelo curso de Educação Física para promoção 

de atividades físicas à população.  

 Secretaria de Esportes da Cidade de São Paulo. 

 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. 

 Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 Tribunal Regional Eleitoral. 

 Prefeitura Regional de São Miguel. 

 Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

 Guarda Civil Metropolitana. 

 Polícia Civil do Estado de São Paulo. 

 Hospital do Servidor Público Estadual. 

 Hospital das Clínicas. 

 Hospital de Ferraz de Vasconcelos.  

 FIESP 

 COAPES  

 

Setor Privado: 

 Companhia Nitroquímica. 

 Centro de Integração Empresa/Escola – CIEE. 
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 Núcleo Brasileiro de Estágios. 

 Fundação Dom Bosco. 

 Fundação Lar Vicentino.  

 Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP). 

 Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). 

 Fundação Alana. 

 Fundação Iochpe. 

 Fundação Tide Setúbal. 

 Fundo Zona Leste Sustentável (FZLS). 

 Rotary Club. 

 Lions Clube.  

 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

 

Ações Institucionais voltadas para o desenvolvimento econômico e social 

 

Em relação às ações voltadas à responsabilidade social, tais como inclusão 

social, direitos humanos e relações étnico-raciais, a IES tem empreendido esforços 

para atender tais necessidades. Tais esforços estão refletidos desde a concepção 

de curso nos Projetos Pedagógicos até as inúmeras atividades que são realizadas 

com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico, a melhoria das 

relações sociais e a inclusão nas diversas áreas de sua atuação enquanto instituição 

de ensino superior. 

No campo da educação não formal, destaca-se o Programa de Educação 

Especial (PROESP) - Vencedor do Prêmio Top Social 2003, da Associação dos 

Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB). O programa destina-se ao atendimento de 

jovens e adultos com deficiência intelectual, espectro autista e deficiência física, 

promovendo ações educativas que têm seus aportes na educação em valores 

humanos em várias frentes, preocupando-se em valorizar as potencialidades dos 

jovens e adultos que procuram o Programa, visando à autonomia e independência. 

Desenvolve os seguintes projetos: Lazer e Cultura, Preparação para a vida 

independente, Arte (mosaico, oficina de desenho, pintura, xilogravura), Higiene e 

Saúde, Resgatando a leitura e a escrita (comunicação e linguagem), Inclusão Social 
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e Digital, Teatro e Dança. Em 2019, o PROESP prestou mais de mil e seiscentos 

atendimentos. 

 

Quadro - Programas / projetos oferecidos  

Projetos e Programas 
Quantidade de atendimentos 

2017 2018 2019 

Programa de Educação Especial  1.354 2.037 1.634 

Fonte: Pró-reitoria de Graduação e Extensão   

 

No dia 07 de outubro de 2019, no auditório da Universidade foi realizado um 

Painel "Vozes do Bairro, hackeando a comunicação no território", uma proposta que 

nasceu no Curso de Jornalismo em diálogo com a Fundação Tide Setúbal - Galpão 

Zona Leste (ZL). 

Periodicamente, a referida Fundação realiza a maratona Inova ZL, que 

ocorreu em novembro na sede do Galpão ZL, Jardim Lapenna. Como antecipação 

deste evento de dois dias, organizam painéis com o objetivo de estimular os 

estudantes a pensar soluções para as comunidades. É deste evento, chamado de 

"aquece", que houve a participação do curso de Jornalismo da Universidade 

Cruzeiro do Sul. 

Com a realização do Painel como um "aquece", os alunos perceberam a 

importância de pesquisar, criar soluções úteis para as pessoas. 

O painel contou com convidados que atuam com comunicação na periferia da 

cidade e também nossos alunos, que têm projetos de Trabalho de Conclusão de 

Curso relacionados, tiveram espaço para apresentar as pesquisas em andamento.  

 

Figura - Painel (“aquece”) 
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Figura - Painel (“aquece”) 

 

 

Modalidade EaD  

 

É uma preocupação da Instituição a responsabilidade social e econômica 

como elemento inserido na formação dos alunos, dessa forma a Universidade 

mantém alguns programas para atender suas comunidades, proporcionando 

melhoria nas condições de vida da população, bem como ações de inclusão e de 

empreendedorismo. 

O Programa Interdisciplinar de Práticas, Científicas, Tecnológicas e 

Profissionais (PIP-CTP), vinculado à Pró-reitoria de Educação a Distância (PREAD), 

é formado por projetos que se interconectam e que, tratam de pontos específicos do 

processo formativo do estudante, além de dialogar com os pilares institucionais de 

pesquisa, extensão e ensino, que estão na essência da vida universitária com o 

intuito de transformar a condição de vida da população local, por meio de atividades 

que envolvem todos os Polos de Educação a Distância. 

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

graduação EaD, dentre os quais podemos destacar o “História de Sabores” realizado 

no 1º. Semestre de 2018, que envolveu alunos de todos os polos em um trabalho 

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

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

estudantes dos Cursos de História, Ciências Sociais, Gastronomia e Teologia. 
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Nessa última edição os estudantes tiveram a oportunidade de vivenciar a pesquisa e 

a elaboração de pratos das diversas regiões do país, relacionados com a temática 

religiosa. 

Dentre esses projetos, destaca-se o de Inovação e Empreendedorismo que 

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. 

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, na 

gestão dos setores técnicos-administrativos e na comunidade externa, à título de 

extensão universitária. 

Dentre os principais projetos desenvolvidos pelo NIAC, podemos citar: 

 Inovando o Real 

 #Faço Parte de Algo Maior 

 Projeto Boomerang 

 Inovando a Sala de Aula 

 Inovando Podcast 

 Jornada de Aprendizagem Criativa 

 

Indicador 2.6 PDI e política institucional para a modalidade EaD  

 

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

características próprias que devem ser consideradas no âmbito do sistema de 

gestão e dos projetos pedagógicos dos cursos. Esta visão está alicerçada nos 

documentos institucionais, na literatura específica e na legislação vigente. 

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

habilidades e as atitudes básicas da área de conhecimento, sendo realizados com 
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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 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 Universidade, 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 TICs para fins educacionais nos cursos de graduação, de 

pós-graduação, técnico e de extensão na modalidade a distância; 

 estímulo à implantação de cursos e programas (graduação, pós-graduação e 

extensão) 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 
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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 documento, no item 2.2. 

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 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 
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estudantes, sempre pautado em ações conjuntas com a coordenação do curso e o 

professor responsável. 

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

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

Integradores de Competências (PIC) e os Projetos Integradores Transdisciplinares 

(PIT). As Atividades Interdisciplinares têm caráter transversal, o que possibilita uma 

interlocução entre as dimensões teóricas e práticas de cada eixo da formação 

profissional constitutiva do curso. 

Dentre as propostas de estímulo a estudos independentes e interdisciplinares 

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

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

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

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

na perspectiva da interdisciplinaridade. Essas atividades são realizadas pelo NUPE-

EAD em integração com as coordenações de cursos. 

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

com foco no desenvolvimento da sociedade e da formação de profissionais 

capacitados e comprometidos com a transformação da realidade social. Suas ações 

consolidam a indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, por meio de 

atividades vinculadas a programas interdisciplinares de cunho social, econômico, 

administrativo e ambiental, assim como de atividades culturais, artísticas e dos 

estágios não obrigatórios. 

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

requisitos possam ser cumpridos dentro de períodos letivos previamente 

estabelecidos em correspondência ao tempo médio previsto na legislação. A 

estrutura curricular dos cursos de graduação, na modalidade a distância, obedece às 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) estabelecidas pelos órgãos normativos e 

executivos do MEC. 

A infraestrutura tecnológica para oferta dos cursos EaD é disponibilizada para 

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

pertencem à Cruzeiro do Sul Educacional, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo 

MEC. 

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

Programa Interdisciplinar de Práticas, Científicas, Tecnológicas e Profissionais (PIP-
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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; aos programas de pós-graduação e de extensão (cursos 

livres); e aos cursos técnicos. 

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 gestão dos setores técnicos-administrativos e na comunidade 

externa, à título de extensão universitária. 

 

Indicador 2.7 Estudo para implantação de polos EaD  

 

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

programas de pós-graduação e graduação a distância; políticas de implantação de 

polos de educação a distância aos estudantes para as atividades presenciais; 

implantação de infraestrutura; capacitação de recursos humanos (conteudistas, 

professores e tutores); produção de pesquisa e criação de cursos com utilização da 

Internet e por meio da oferta dos cursos semipresenciais. 

A Universidade, nos últimos anos, ampliou sua inserção regional, passando a 

atuar nacional e internacionalmente. A inserção nacional se dá, principalmente, por 

meio da oferta de cursos de pós-graduação presenciais e a distância, para todo o 

território nacional, além de atividades e de projetos de extensão que extrapolam os 

limites regionais da Instituição com a oferta de polos de educação a distância, 

distribuídos em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal. Em relação à 

inserção internacional, a Instituição, ainda, está em estudo no que se refere à 

implantação de polos de EaD. 

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

atividades, a Universidade Cruzeiro do Sul baseou sua atuação no entorno regional, 

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

extensão. Esse entorno regional foi substancialmente incrementado com a criação 
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de novos campi na cidade de São Paulo e com a aquisição de novas instituições, 

dentre as quais podemos destacar no ano de 2018, o Centro Universitário da Serra 

Gaúcha – FSG, na Serra Gaúcha, nas cidades de Caxias do Sul e Bento Gonçalves; 

além do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, em João Pessoa, Paraíba. 

Há ainda a oferta de diferentes níveis e modalidades de ensino, ou seja, a pós-

graduação e a educação a distância. Destaca-se que, atualmente, a universidade 

possui 578 polos credenciados para oferta de EAD. 

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

que envolve a PREAD, as Diretorias de Planejamento e Comercial e a Diretoria de 

Expansão e de Relacionamento com Polos de Educação a Distância, cujo olhar 

recai sobre a distribuição geográfica para a implantação de polos de EaD que 

possam atender e subsidiar a necessidade de formação dos egressos do Ensino 

Médio nas diversas localidades do país. 

Essa nova configuração é resultado da legislação vigente que estabelece o 

bônus regulatório e permite a criação de Polos de EaD, a partir dos indicadores de 

qualidade obtidos pela Instituição. 

É importante destacar a qualidade da IES, com a obtenção dos seguintes 

indicadores de qualidade: CI = 5 (2012), Credenciamento para a oferta de EaD = 5 

(2012); Recredenciamento para a oferta de EaD = 5 (2019) e IGC = 4 (2018). 

Destaca-se, também, que a IES não possui termos de protocolo de compromisso ou 

medida cautelar, o que reflete uma Instituição séria e focada na excelência 

acadêmica contínua. 

No PDI vigente, a Universidade reafirma seu compromisso com a 

continuidade ao desenvolvimento de ações, em consonância com o perfil almejado, 

a partir do crescimento e da evolução institucional, visando à demanda de mercado 

por cursos superiores que atendam às necessidades e ao desenvolvimento das 

comunidades em que ocorre a implantação dos polos. 

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 Universidade, por todo o território 

nacional contribuirá de maneira significativa para o cumprimento da meta, levando 
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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 Acadêmica 

 

Indicador 3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de graduação  

 

Graduação Presencial 

 

Ao tratar das políticas de ensino de graduação, o PPI parte integrante do PDI, 

ressalta o comprometimento da universidade com a excelência acadêmica, por meio 

da oferta de cursos de graduação de qualidade (licenciaturas, bacharelados e 

tecnológicos), ministrados por professores qualificados, atualizados e titulados. Para 

cada curso, a universidade disponibiliza infraestrutura moderna e adequada às 

respectivas especificidades. 

Na Instituição, o currículo é entendido como elemento formador de 

identidades individuais e sociais, o que pressupõe a adoção de referenciais sociais, 

antropológicos, psicológicos, epistemológicos e pedagógicos em consonância com o 

perfil humano e profissional do egresso. As novas formas de organização da 

sociedade e da educação apontam para a necessidade de uma concepção de 

currículo como um conjunto de elementos que concretizam os processos de ensino 

e aprendizagem em um determinado espaço e tempo, respeitando as 

especificidades locais, sem perder de vista o contexto global e garantindo a 

identidade e o diferencial do curso. 

Na graduação, essas formas de organização são orientadas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN), pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9.394/96) e pelas orientações emanadas dos órgãos de classe, que são a base 

dos fundamentos legais, pedagógicos e profissionais para a elaboração dos Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPC). Na elaboração do PPC, destaca-se a importância do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), que, conforme Resolução CONAES nº 01, de 

17 de junho de 2010, é constituído de um grupo de professores com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação 

e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 
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Em 2016, buscando alinhamento das Matrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação Presencial de todas as instituições do Grupo Cruzeiro do Sul 

Educacional, foram feitas reuniões de estudo e discussão das Matrizes Curriculares, 

de que resultaram novas Matrizes implantadas a partir de 2017. Em consequência, 

os Projetos Pedagógicos dos Cursos, a partir de 2017, estão em processo de 

atualização, contando com o envolvimento do NDE e do corpo docente. 

Conforme cronograma de implantação da Universidade Cruzeiro do Sul, em 

2018, criou-se o Campus Paulista, sito à Av. Paulista, 1415, São Paulo, SP, e, em 

2019, o Campus Santo Amaro, sito à Av. das Nações Unidas, 18605, Vila Almeida – 

São Paulo, SP, com previsão de início das atividades em 2020.  

Quanto ao desenvolvimento das aulas, a sala de aula ainda é o espaço 

privilegiado na interação professor-aluno, no atendimento às necessidades didáticas 

e pedagógicas, na superação das dificuldades pelos alunos, na orientação de 

estudos, entre outros fatores que garantem a qualidade de ensino e de 

aprendizagem. Cumpre observar que, nos últimos anos, tem se intensificado o uso 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), principalmente mediante o 

uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Blackboard, como um recurso 

auxiliar ao desenvolvimento das aulas presenciais. Neste aspecto, o espaço 

WebClass muito contribui para que cada vez mais as TIC façam parte do universo 

de docentes e discentes no processo de ensino e aprendizagem. A cada semestre, 

são realizadas diversas capacitações destinadas a alunos e professores, visando a 

que façam uso otimizado do Blackboard. 

Ainda, visando a otimizar as ações acadêmico-administrativas dos docentes e 

das coordenações, nos últimos anos intensificou-se a utilização e melhoria do 

Sistema Integrado de Administração Acadêmica (SIAA). Trata-se de um sistema 

online, que pode ser acessado via web, que visa a facilitar os registros pelos 

professores de sua disponibilidade, planos de ensino, notas, faltas, diários de classe, 

relatórios de monitorias etc. Compreende, entre outros, os seguintes serviços: 

 Disponibilidade de aulas: é informada pelo professor por meio de formulário 

online que visa a agilizar a comunicação institucional, entre cursos e entre 

áreas, para a organização e planejamento da atribuição de aulas, composição 

de jornada docente e elaboração dos horários de aula. 

 WebPlan: é uma ferramenta pedagógica que orienta, auxilia e agiliza o 

registro dos docentes quanto ao detalhamento do Plano de Ensino (PE). O 
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professor tem acesso aos PE de todas as disciplinas que ministra, porém 

pode fazer alterações apenas nos que estão sob sua responsabilidade. O 

sistema online facilita o acompanhamento pelas Coordenações e pela 

Assessoria Acadêmica para eventuais sugestões e/ou adaptações.  

 WebNotas: o professor registra online, observando-se os prazos previstos no 

calendário letivo, os resultados de todos os instrumentos de avaliação. 

Registra as notas de A1 e A2; o próprio sistema calcula a NF, conforme 

critério definido no Regimento Geral, identificando os alunos que farão a 

Avaliação Final (AF). 

 Relatório Online de Monitoria: facilita e agiliza o acompanhamento, pelas 

Coordenações de curso e pela Pró-Reitoria de Graduação, das atividades de 

monitoria desenvolvidas. 

 WebFaltas: possibilita o registro online das faltas dos alunos, além do acesso 

à lista de frequência, controle de notas e informação de alunos transferidos. O 

registro é mensal, observando-se os prazos previstos no calendário letivo.   

 WebDiário: possibilita o registro online dos conteúdos e temas desenvolvidos, 

em consonância com os registros contidos no Plano de Ensino. 

Na instituição, as possibilidades de utilização do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) já se tornaram concretas desde sua construção e sua 

consolidação nos seus diferentes ciclos, uma vez que se deu de forma coletiva, 

visando ao alcance da excelência acadêmica. Adicionalmente, o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), documento também construído coletivamente, constitui uma 

referência à ação educativa e à construção dos conhecimentos. São importantes 

documentos de consulta pelos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), Colegiados 

de Curso, Coordenações etc.  

Nesse sentido, para a IES, as propostas político-pedagógicas que norteiam as 

ações educativas que se articulam ao ensino, à pesquisa e à extensão são 

importantíssimas para a construção do perfil profissional desejado. Acredita-se que 

todas as práticas que possibilitam oportunidade de melhoria da qualidade dos cursos 

são significativas, assim, neste documento, tratam-se das ações implantadas e 

voltadas à promoção de oportunidades de aprendizagem e apoio nas seguintes 

dimensões: Gestão dos Cursos, Docentes, Discentes, Egressos, Comunidades 

Interna e Externa.  

Como ação de Apoio à Gestão dos Cursos, realizam-se encontros periódicos 
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de membros dos NDE, das diversas instituições mantidas pela Cruzeiro do Sul 

Educacional, a fim de promover estudos, análises e trocas de experiências para a 

melhoria da qualidade dos cursos. Os coordenadores têm, ainda, a oportunidade de 

participar do Programa de Formação e Capacitação de Coordenadores de Curso, 

promovido pelo Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior de São Paulo 

(SEMESP), destinado a capacitar colaboradores de IES para a gestão acadêmica de 

cursos.  

No âmbito da IES, há, ainda, reuniões da Pró-Reitoria de Graduação com as 

Coordenações, a fim de promover a otimização do processo de gestão, melhoria no 

relacionamento com setores administrativos da Universidade, bem como na 

avaliação interna do Projeto Pedagógico de Curso (PPC).  

Em relação à comunicação da coordenação com docentes, além de reuniões 

periódicas dos colegiados, de planejamento e pedagógicas, o e-mail institucional 

possui um papel exemplar para uma comunicação precisa e de amplo alcance. No 

que se refere aos discentes, a página da Coordenação no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) Blackboard tem se revelado uma excelente ferramenta para a 

manutenção do contato permanente com os alunos.  

Em complemento às informações prestadas anteriormente, cabe ressaltar que 

a instituição implementa e avalia políticas de apoio ao docente, ao discente e à 

gestão dos cursos. Entendido como articulador do processo de aprendizagem, o 

docente conta com os seguintes Programas de Apoio:  

 Núcleo Docente Estruturante: conta, em cada curso, com professores em 

regime de trabalho integral ou parcial que discutem o Projeto Pedagógico dos 

Cursos e acompanham sua implementação nos cursos de Graduação. 

 Programa de Qualificação Docente: consiste no auxílio para a participação de 

docentes em eventos de natureza científico-tecnológica.  

 Programa de Capacitação Docente: consiste no auxílio à formação de novos 

pesquisadores criando condições de melhoria qualitativa do corpo docente, 

com concessão de bolsas de pós–graduação stricto sensu em programas de 

pós-graduação do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, em nível de Mestrado 

e Doutorado; Programa de Apoio à Pesquisa, que consiste em disponibilizar 

recursos para aquisição de material de consumo e permanente.  
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 Programa Institucional de Pesquisa Docente: consiste no auxílio a docentes 

com projetos de pesquisa julgados relevantes para a consolidação, criação ou 

reestruturação de linhas e grupos de pesquisa de interesse da Instituição. 

 Núcleo de Acessibilidade – NAce: oferece ao corpo docente informações 

sobre como desenvolver a prática pedagógica, visando à inclusão de alunos 

com deficiência. 

As políticas de apoio ao discente incluem:  

 Atendimento da Coordenação: importante ação com vistas à orientação e ao 

acompanhamento da aprendizagem. Para isso, há a disponibilização de 

horas semanais de atendimento; a realização de reuniões periódicas dos 

colegiados e o acolhimento e encaminhamento das suas demandas e 

propostas sempre que possível. Como apoio à Gestão dos cursos, realizam-

se encontros periódicos da Pró-Reitoria de Graduação com as Coordenações 

de cursos de Graduação, a fim de promover a otimização do processo de 

gestão, melhoria no relacionamento com setores administrativos da 

Universidade e avaliação interna dos projetos pedagógicos. 

 Programa de Monitoria: tem como objetivo geral estimular a participação de 

alunos dos cursos de graduação na vida acadêmica com vistas à melhoria da 

qualidade de ensino. Os alunos com desempenho notório nas disciplinas são 

incentivados a participar, em conjunto com seus professores orientadores do 

Programa de Monitoria, trabalhando com seus pares que apresentam 

dificuldades. 

 Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC: A Iniciação Científica 

possibilita a vivência do aluno na pesquisa e produção acadêmica com bolsa 

em regime anual do PIBIC, que consiste na concessão de bolsas a alunos de 

graduação, por meio de quota própria, do CNPq, e da Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

 Programa de Apoio aos Encontros Científicos: incentiva a participação dos 

alunos em Jornada Científica, Encontro de Iniciação Científica, Encontro de 

Iniciação à Docência, entre outros. 

 Atendimento Psicopedagógico (Núcleo de Acessibilidade): O Núcleo de 

Acessibilidade (NAce) e, mais particularmente, o atendimento 

psicopedagógico visam a atender alunos que mostram dificuldades para 
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acompanhar o trabalho de sala de aula, principalmente por dificuldades de 

aprendizagem. Também é responsável por desenvolver ações que 

contribuem para a inclusão de pessoas com deficiência. 

 Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação da Cruzeiro do Sul 

– EIRC. Relativamente às políticas de mobilidade acadêmica com instituições 

nacionais e internacionais foi criado o Escritório de Internacionalização e 

Redes de Cooperação da Cruzeiro do Sul, integrado ao NÚCLEO DOS 

ESCRITÓRIOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO E REDES DE COOPERAÇÃO 

DA CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL – NEIRC. A finalidade do Escritório 

de Internacionalização e Redes de Cooperação da Cruzeiro do Sul é 

viabilizar a atuação em redes, o planejamento estratégico geral, apoio e 

acompanhamento dos programas, projetos e ações de internacionalização 

cultural e/ou acadêmica propostas pelo Escritório de Internacionalização e 

Redes de Cooperação da Cruzeiro do Sul.  

 

Graduação EAD 

 

A Universidade, no intuito de priorizar a qualidade acadêmica, possui políticas 

de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação 

presencial e na modalidade EaD criadas pelas Pró-reitorias de Graduação 

(PROGRAD) e de Educação a Distância (PREAD). 

A Universidade tem como prática a organização das matrizes curriculares e 

sua atualização constante, tanto dos cursos presenciais quanto dos cursos EaDs, 

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 teorias de cada área do conhecimento, bem como em relação aos 

recursos e ferramentas tecnológicas voltadas para a educação e melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Ao adotar uma metodologia institucional com o foco na prática, a 

Universidade 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 
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são organizadas de maneira sistemática, de forma a evidenciar as atividades 

ocorridas no âmbito de cada curso. Compõem essas evidências vídeos com 

depoimentos de alunos, relatórios de desempenho das coordenações de cursos, 

planos de ação da equipe multidisciplinar e dos núcleos de inovação e de práticas 

educativas e de pesquisa vinculados à PREAD. 

Entre os projetos e as atividades transversais desenvolvidas, destacam-se os 

estágios curriculares; as atividades nos laboratórios, as visitas técnicas; o 

desenvolvimento e a participação em programas e projetos de cunho científico, 

cultural e social; bem como os programas de nivelamento, a disciplina de 

ambientação ao uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Entre as práticas pedagógicas inovadoras da Universidade 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). 

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 presencialmente, por meio de um encontro dos estudantes 

com o docente responsável pela disciplina, que conduz a aula no polo de EaD. 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 Universidade 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 
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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. 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 triênio 2017 a 2019: 

 

Quadro - Cursos de Graduação EaD (evolução dos ingressantes) 

Áreas Ano 
Quant. de 

Cursos 
Vagas Ingresso 

Matrícula 

Geral 

CAN 

2017 19 5.700 4.826 7.037 

2018 26 9.300 8.026 14.183 

2019 29 48.500 6.654 14.258 

CBS 

2017 04 2.000 358 776 

2018 06 1.700 1.624 8.934 

2019 7 9.000 2.205 3.949 

CHS 

2017 17 6.050 3.445 8.786 

2018 18 8.850 6.343 18.805 

2019 44 42.550 9.100 20.101 

CETEC 

2017 12 4.050 1.832 3.537 

2018 20 6.650 6.185 16.671 

2019 28 40.000 5.036 9.890 

Fonte: Pró-reitoria de Educação à distância (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  

 

Pós-graduação lato sensu – Presencial 

 

Em relação aos cursos de Pós-graduação lato sensu, a IES observa o que 

rege a legislação em vigor, especialmente as normas constantes na Resolução 

CNE/ CES nº 1, de 06 de abril de 2018, que estabelecem regras para o 

funcionamento de cursos de Pós-graduação nessa modalidade, e, ainda, a Portaria 

Ministerial n° 644, de 18 de maio de 2012. 
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O quadro abaixo registra o histórico do número de cursos, ingressantes e 

matrículas nos três últimos anos. 

 

Quadro - Cursos / Matrículas – Pós-graduação lato sensu presenciais (evolução dos 

ingressantes) 

Indicadores 2017 2018 2019 

Quant. Cursos 55 30 18 

Ingressantes 2.493 1.563 1019 

Matrícula Geral 4.242 4.013 1282 

 

Fonte: Educação Continuada Permanente (a relação de todos os cursos está à disposição na IES 
para eventuais consultas) 
 

 

Os cursos criados são sempre vinculados aos cursos de graduação, atendem 

à Resolução CNE / CES nº 1, de 06 de abril de 2018. A média atual de titulação do 

corpo docente das especializações é de 90%, comparada aos 30% exigidos pela 

legislação.  

Ressalta-se que as propostas de cursos, formuladas por docentes, são 

submetidas à análise do Departamento de Educação Continuada Permanente e, 

em seguida, à aprovação pelos órgãos colegiados da Universidade. 

Registra-se, também, a evolução dos ingressantes no triênio (2017 a 2019) 

dos cursos de extensão presenciais.  

 

Quadro - Cursos de Extensão Presenciais (evolução dos ingressantes) 

Áreas Ano Quantidade de Cursos Ingressantes Matrícula Geral 

CAN 

2017 2 52 52 

2018 2 44 44 

2019 - - - 

CBS 

2017 20 154 154 

2018 06 66 66 

2019 11 114 237 

CHS 

2017 3 43 43 

2018 1 17 17 

2019 2 8 14 

CETEC 

2017 17 662 662 

2018 10 206 206 

2019 07 193 284 

Fonte: Educação Continuada Permanente (a relação de todos os cursos está à disposição na IES 
para eventuais consultas)   
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Pós-graduação lato sensu - EaD 

 

A qualidade dos cursos de pós-graduação lato sensu é objeto de grande 

preocupação na Universidade. Na atualidade, a formação de recursos altamente 

qualificados para a docência e a pesquisa assume papel essencial na Instituição, 

uma vez que esta se destaca entre as instituições brasileiras capazes de, em 

espaço de tempo relativamente curto, organizar a pesquisa articulada à qualificação 

de pessoas. 

Nesse sentido, a busca pela melhoria nos indicadores dessa qualificação é a 

diretriz fundamental e isso está refletido nas diferentes ações apresentadas no plano 

de desenvolvimento institucional 2019-2023. 

A Universidade obteve o credenciamento específico para oferta de cursos de 

pós-graduação a distância, de acordo com o estabelecido na Portaria Ministerial nº 

938, de 04 de agosto de 2008, publicada no DOU (Diário Oficial da União), ampliada 

em 2012 pela Portaria Ministerial nº 1.281, de 19.10.2012, publicada no Diário Oficial 

da União, em 22.10.2012. 

A política de educação a distância foi construída tomando como base os 

documentos legais vigentes, que oferecem parâmetros teórico-metodológicos e 

pedagógicos em todas as dimensões que envolvem o Ensino Superior na 

modalidade a distância. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu são submetidos à aprovação do 

Conselho Superior (CONSU). Em sendo aprovados, as resoluções são expedidas e 

os processos arquivados na Secretaria-geral da universidade, após sua divulgação. 

Nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) de pós-graduação oferecidos na 

modalidade a distância, encontram-se explicitados a concepção de educação, o 

processo de ensino e aprendizagem, os sistemas de comunicação, o material 

didático, a avaliação, o trabalho da equipe multidisciplinar, o papel da tutoria, a 

metodologia utilizada nos cursos e a infraestrutura de apoio. Essas dimensões são 

compreendidas como indissociáveis e passíveis de permanente avaliação e reflexão, 

tendo como horizonte a consolidação da excelência acadêmica nesta modalidade. 

Desta forma, ao oferecer os cursos de pós-graduação na modalidade a 

distância, a Universidade procura atender às demandas de um novo mercado de 

trabalho, no qual a atualização e a soma de qualificações são princípios básicos, o 

que requer um ensino diferenciado. Assim, as propostas de novos cursos, 
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articulados aos cursos de graduação sempre procura atender às demandas 

socioeconômicas da região em que o curso é ofertado. Há que se destacar que o 

EaD cumpre esse papel social de forma importante ao levar a educação a locais 

carentes de equipamentos educacionais e, certamente, as ofertas destes cursos 

contribuem para o desenvolvimento cultural, educacional, econômico e social local e 

regional. 

Os Cursos de Pós-graduação lato sensu na modalidade a distância 

compreendem um conjunto de atividades de ensino e aprendizagem que se seguem 

à graduação, com o objetivo de conferir ao educando maior grau de especialização 

em determinada área do saber e/ou de atividade profissional. Esses cursos são 

estruturados com 360 ou 450 horas de formação, exigindo-se o desenvolvimento e a 

apresentação de um trabalho de conclusão de curso. 

O acompanhamento e a avaliação dos Cursos de Pós-graduação lato sensu 

na modalidade a distância são realizados, sistematicamente, pela Pró-reitoria de 

Educação a Distância, subsidiada pela CPA e pelo Setor de Relacionamento com 

alunos e polos, com o objetivo de ouvir as demandas dos alunos, dos docentes, dos 

coordenadores de curso e dos tutores em prol do aprimoramento da oferta dos 

cursos. 

Os Cursos de Pós-graduação lato sensu na modalidade a distância estão 

divididos em áreas: Educacional e Tecnológica, de Administração e Negócios, de 

Direito e de Biológicas e Saúde e são realizados com a utilização do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. Cada disciplina faz uso dos recursos e das ferramentas 

disponíveis no ambiente, de acordo com as suas especificidades e de forma 

coerente com os objetivos propostos em cada curso. Todas as disciplinas têm uma 

característica híbrida em seu desenvolvimento, considerando uma relação intrínseca 

entre a teoria e a prática, criando, assim, a possibilidade do pós-graduando aprender 

na prática. Cada disciplina contempla atividades síncronas e assíncronas, sempre 

desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Atualmente, a Universidade conta com 87 cursos de pós-graduação lato 

sensu na modalidade a distância em diversas áreas do conhecimento (data base, 

dezembro de 2019). O portfólio dos cursos é bastante expressivo, visando a atender 

as necessidades do mercado de trabalho e as expectativas dos estudantes em 

relação ao processo de formação continuada. 
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Na Universidade, a composição do corpo docente dos cursos de pós-

graduação está de acordo com o que estabelece a legislação vigente, em que 90% 

dos professores são contratados da Instituição. Em relação à titulação, 75% dos 

docentes são doutores e 25% são mestres. 

O quadro abaixo registra o número de cursos, inscritos, ingressantes e 

matrícula geral dos cursos de pós-graduação lato sensu EaD no triênio 2017 a 2019. 

 

Quadro - Cursos de Pós-graduação Lato Sensu EaD (evolução dos ingressantes) 

Áreas Ano 
Quant. de 

Cursos 
Inscritos Ingresso 

Matrícula 

Geral 

Adm. e Negócios 

2017 15 2.778 2.778 2.778 

2018 25 6.915 6.902 3.463 

2019 25 7.343 7.343 4.514 

Direito 

2017 6 706 706 706 

2018 10 1.707 1.705 1.047 

2019 11 2.460 2.460 1.380 

Educação 

2017 17 2.527 2.527 2.527 

2018 18 5.982 5.978 3.052 

2019 20 6.424 6.424 3.468 

Ensinos 

2017 6 545 545 545 

2018 6 743 742 398 

2019 6 839 839 607 

Exatas 

2017 8 4.692 4.692 4.692 

2018 9 4.858 4.854 3.392 

2019 14 7.472 7.472 5.248 

Saúde 

2017 5 655 655 655 

2018 7 922 919 500 

2019 11 2.740 2.740 1.460 

Fonte: Pró-reitoria de Educação a Distância (a relação de todos os cursos está à disposição na IES 
para eventuais consultas) 
 

 

A seguir registra-se o número de cursos, inscritos, ingressantes e matrícula 

geral dos cursos de extensão EaD no triênio 2017 a 2019. 
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Quadro - Cursos de Extensão EaD (evolução dos ingressantes) 

Áreas Ano 
Quant. de 

Cursos 
Inscritos Ingresso 

Matrícula 

Geral 

Adm. e Negócios 

2017 5 516 516 516 

2018 28 4.146 4.143 2.471 

2019 37 5.382 5.382 2.350 

Direito 

2017 11 431 431 431 

2018 15 1.167 1.167 558 

2019 12 973 973 322 

Educação 

2017 10 922 922 922 

2018 51 7.626 7.614 2.788 

2019 51 6.412 6.412 1.778 

Exatas 

2017 2 78 78 78 

2018 2 339 339 230 

2019 2 248 248 106 

Saúde 

2017 3 285 285 285 

2018 5 796 796 393 

2019 5 1.177 1.177 353 

Fonte: Pró-reitoria de Educação a Distância (a relação de todos os cursos está à disposição na IES 

para eventuais consultas)      

 

A política de educação a distância da Universidade foi construída, tomando-se 

como bases desde os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a 

Distância (MEC/SEED, 2007), que oferecem parâmetros teórico-metodológicos e 

pedagógicos em todas as dimensões que envolvem o Ensino Superior na 

modalidade a distância e ampliando com a legislação específica da EaD publicada 

até o momento. 

Desta maneira, nos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) dos cursos de 

pós-graduação oferecidos na modalidade a distância, encontram-se explicitadas a 

concepção de educação e o currículo no processo de ensino e aprendizagem, os 

sistemas de comunicação, o material didático, o processo de avaliação da 

aprendizagem, o trabalho da Coordenação de Cursos e Programas e da 

Coordenação Pedagógica da Pró-Reitoria de Educação a Distância e a infraestrutura 

de apoio. Os cursos são estruturados com 360 ou 450 horas de formação, exigindo-

se o desenvolvimento e a apresentação de um trabalho de conclusão de curso, de 

acordo com a temática desenvolvida. Os cursos de pós-graduação a distância são 

realizados com a utilização do ambiente virtual de aprendizagem. Cada disciplina faz 
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uso dos recursos e das ferramentas disponíveis no ambiente, de acordo com as 

suas especificidades e de forma coerente com os objetivos propostos. A orientação 

do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) se dá a distância e sua apresentação à 

banca examinadora é presencial, realizada nos polos de educação a distância. 

Todos os aspectos relacionados à avaliação de desempenho estão indicados 

no Projeto Pedagógico de cada curso. Destaca-se que, considerando que os cursos 

de pós-graduação lato sensu, na modalidade a distância, ocorrem com a utilização 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem, o acompanhamento da participação do aluno 

é realizado com base nos relatórios emitidos pelo próprio ambiente. 

Com a atuação da Universidade no âmbito da EaD, tornou-se necessário 

adotar uma política autoavaliativa específica para essa modalidade, observando a 

experiência acumulada na área avaliativa e as particularidades que caracterizam 

essa modalidade de ensino. 

 

Indicador 3.3 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de pós-graduação stricto sensu  

 

Como política para o desenvolvimento de Programas de Pós-graduação 

Stricto Sensu, cabe à Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP), com base 

na produtividade científica dos docentes, no fortalecimento dos grupos de pesquisa 

institucional e na viabilidade financeira para sustentação do curso, apresentar à 

Reitoria as propostas de novos cursos e possíveis alterações de matrizes 

curriculares, tendo em vista o aprimoramento dos Programas. As propostas, após 

processo de análise, são encaminhadas aos conselhos superiores da Universidade 

para análise e aprovação. Após aprovação do Conselho Universitário, o curso é 

submetido à avaliação da CAPES, sendo implantado somente após sua 

recomendação.  

A Universidade conta com 04 (quatro) cursos de mestrados Ensino de 

Ciências e Matemática (nota 6), Ensino de Ciências - Profissional (nota 5), 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde (Área: Medicina I, nota 4), Odontologia (nota 

4), e 03 (três) cursos de doutorados (Ensino de Ciências e Matemática (nota 6), 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde (nota 4) e Odontologia (nota 4), todos 

recomendados pela CAPES, com 266 pós-graduandos matriculados,  9 pós-

doutorandos e 1 jovem pesquisador, bolsistas CAPES, FAPESP e CNPq.  
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Como política e prática institucional de pesquisa, a Universidade Cruzeiro do 

Sul oferece, desde 1998, por meio do Fundo Institucional de Apoio à Pesquisa 

(FIAP), oito (8) Programas de Incentivo à Pesquisa que demonstram o caráter de 

pesquisa institucionalizada e que promovem as práticas de investigação científica e 

de apoio aos pesquisadores. Os recursos deste Fundo são previstos anualmente no 

orçamento da Universidade e compreendem: 

1. PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA: Utilizado para aquisição de material 

permanente e de consumo aos pesquisadores vinculados aos Programas de 

Pós-graduação Stricto Sensu. 

2. PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE: Tem como objetivo financiar a 

participação de pesquisadores da Instituição em reunião científica ou 

tecnológica no país ou no exterior, para apresentação de seus resultados de 

pesquisa.  

3. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE: Estimula os docentes dos 

Programas de Pós-graduação a realizarem estágio de Pós-doutoramento e a 

participação em Programas de Estágio Sênior e de Professor Visitante em 

Instituições no exterior. 

4. PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC/CNPq e 

PIBIC/CRUZEIRO DO SUL): Concede aos alunos de graduação bolsas de 

Iniciação Científica com o objetivo de despertar a vocação científica mediante 

a participação em atividades de pesquisa, propiciando o fortalecimento e a 

consolidação das linhas de pesquisa da Instituição. Esse programa busca 

também acentuar a excelência na qualidade do ensino da Universidade, por 

meio da integração dos pesquisadores e os alunos com bolsa Institucional de 

iniciação científica. 

5. PROGRAMA DE INCENTIVO À CAPTAÇÃO DE RECURSOS À PESQUISA: 

Apoia a obtenção de fundos complementares aqueles destinados pela 

Universidade ao Fundo de Incentivo e Apoio à Pesquisa (FIAP), 

principalmente junto às agências de fomento nacionais e internacionais e 

empresas;  

6. ESCRITÓRIO INSTITUCIONAL DE APOIO À PESQUISA (EIAP): Auxilia os 

docentes e discentes em relação aos recursos oriundos das agências de 

fomento na execução burocrática administrativa para que o pesquisador se 

dedique mais à pesquisa e à orientação dos pós-graduandos; 
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7. PROGRAMA DE APOIO À PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA: destina recursos 

financeiros a serviços de revisão da gramática e ortografia de língua inglesa 

de artigos científicos; 

8. PROGRAMA DE INCENTIVO À LÍNGUA INGLESA: curso destinado aos pós-

graduandos, docentes e funcionários da Cruzeiro, por meio do convênio 

estabelecido com a escola de inglês online Rosetta Stone, com isenção total 

das mensalidades para pós-graduandos e parcial para docentes e 

funcionários. No entanto, a maioria dos docentes comunica-se em inglês.  

A tabela a seguir apresenta a evolução dos ingressantes no triênio (2017 a 

2019) nos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu: 

 

Quadro - Programas de Pós-graduação Stricto Sensu (evolução dos ingressantes) 

 Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional Doutorado 

Áreas Ano 
Nº de 

programas 
Ingresso 

Matrícula 

Geral 

Nº de 

programas 
Ingresso 

Matrícula 

Geral 

Nº de 

programas 
Ingresso 

Matrícula 

Geral 

CAN 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CBS 

2017 2 24 38 0 0 0 2 11 59 

2018 2 25 56 0 0 0 2 10 54 

2019 2 19 58 0 0 0 2 6 51 

CHS 

2017 1 13 48 0 0 0 0 0 0 

2018 1 0 27 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CETEC 

2017 2 15 43 1 11 44 1 21 59 

2018 2 17 48 1 14 48 1 14 70 

2019 2 11 40 1 14 49 1 13 68 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (a relação de todos os cursos está à disposição na 
IES para eventuais consultas).  

 

Os Programas contam com o apoio das agências de fomento à pesquisa 

científica. A CAPES disponibiliza quota de bolsas de Programa de Iniciação à 

Docência (PIBID) e do Programa de Suporte à Pós-graduação de Instituições de 

Ensino Particulares (PROSUP), enquanto o CNPq concede quota de bolsas 

Iniciação Científica do Programa de Iniciação Científica (PIBIC) e bolsas de 

Produtividade à Pesquisa aos cientistas da Instituição. Vários projetos de pesquisa e 

bolsas de estudo são subsidiados pela FAPESP. 

A seguir apresenta-se o número de defesas por Programa de Pós-graduação 

Stricto Sensu no triênio (2017 a 2019):  
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Quadro - Número de Defesas por Programa de Pós-graduação Stricto Sensu. 

Nome do Programa de Pós-graduação Stricto 
Sensu 

2017 2018 2019 

M MP D M MP D M MP D 

Astrofísica e Física Computacional 4 - - 3 - - 5 - - 

Ensino de Ciências 15 - 2 9 - 13 10 - 7 

Ensino de Ciências e Matemática - 10 - - 11 - - 15 - 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde 9 - 6 5 - 4 6 - 7 

Linguística 21 - - 24 - - - - - 

Odontologia 9 - 27 4 - 4 9 - 6 

Total 58 10 35 45 11 21 30 15 20 

Total Geral 103 77 65 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa.     

 

Indicador 3.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

pesquisa ou iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento 

artístico e cultural  

 

Na Universidade, a pesquisa fundamenta-se no pressuposto estabelecido 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de 

que a pesquisa científica e tecnológica, por ter se tornado uma atividade complexa, 

necessita, de maneira crescente, a conjugação de vários tipos de conhecimentos e 

habilidades, exigindo a colaboração de diversos profissionais, organizados em 

grupos de pesquisa. Dessa maneira, a Universidade Cruzeiro do Sul organizou 

linhas, grupos e projetos de pesquisa orientando-se, também, por aquela 

estabelecida pelo CNPq, assim estabelecida no Diretório dos Grupos de Pesquisa 

no Brasil.  

A seguir, apresenta-se a quantidade de linhas e grupos de pesquisa por áreas 

do conhecimento. 
 

Quadro - Grupos e linhas de pesquisa  

Grupos e Linhas de 
Pesquisa / Área 

2017 2018 2019 

Quant. 
de 

Grupos 

Linhas 
de 

Pesquisa 

Quant. 
de 

Grupos 

Linhas 
de 

Pesquisa 

Quant. 
de 

Grupos 

Linhas 
de 

Pesquisa 

CBS 21 69 20 69 20 69 

CETEC 13 47 12 45 12 45 

CAN/CHS 17 48 17 47 17 47 

Total: 51 164 49 161 49 161 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa       
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Na construção da Política para a pesquisa na Universidade, desenvolveu-se o 

Fundo Institucional de Apoio à Pesquisa (FIAP), que compreende três programas 

que visam à melhoria da qualidade da pesquisa e, por conseguinte, da pós-

graduação. A seguir, apresentam-se os Programas e as respectivas quantidades de 

atendimento: 

 

Quadro - Programas e atendimentos do Fundo Institucional de Apoio à Pesquisa (FIAP). 
 

Programa  
Quantidade de atendimentos 

2017 2018 2019 

Programa de Qualificação Docente, que consiste no 

auxílio para participação em eventos nacionais e 

internacionais. 

15 16 10 

Estimula os docentes dos Programas de Pós-

graduação a realizarem estágio de Pós-doutoramento e 

a participação em Programas de Estágio Sênior e de 

Professor Visitante em Instituições no Exterior. 

20 13 19 

Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC), 

que consiste na concessão de bolsas a alunos de 

graduação, por meio de quota própria da Cruzeiro do 

Sul, de bolsas do CNPq e de bolsas da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP). 

100 PIBIC  

/ Cruzeiro 

do sul  

25 PIBIC / 

CNPq                       

4 FAPESP 

100 PIBIC  

/ Cruzeiro 

do Sul  

25 PIBIC / 

CNPq  

4 PIBITI / 

CNPq 

5 PIBIC-EM 

/ CNPq                       

2 FAPESP 

100 PIBIC  

/ Cruzeiro do 

Sul  

25 PIBIC / 

CNPq  

4 PIBITI / CNPq 

5 PIBIC-EM / 

CNPq                       

13 FAPESP 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. 

Nota: PIBIC = Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica.    
PIBITI = Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação. 

         IBIC-EM = Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio. 
         FAPESP = Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

 

Além desses três programas do FIAP, a Universidade oferece, ainda, 

recursos para capacitação docente em Pós-doutorado, haja vista o elevado número 

de doutores na Instituição, visando a excelência na pesquisa e, por conseguinte, na 

Pós-graduação. 

Para avaliação e manutenção da qualidade da pesquisa, a Cruzeiro do Sul 

conta com comitês científicos, interno e externo. Ao comitê interno, formado por 

pesquisadores doutores de diversas áreas do conhecimento, cabe a primeira análise 
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dos projetos de pesquisa, de iniciação científica e de relatórios de produtividade. Ao 

externo, formado por pesquisadores nível I do CNPq, cabe avaliar os projetos 

aprovados pelo comitê interno, referendando ou não a análise anterior. À PRPGP 

compete orientar o trabalho dos comitês, fundamentando-se nos indicadores CAPES 

de produção científica, técnica e artística e nos critérios estabelecidos pelo CNPq. 

O Programa de Iniciação Científica (PIBIC - Cruzeiro do Sul e CNPq) concede 

aos alunos de graduação bolsas de Iniciação Científica com o objetivo de despertar 

a vocação de pesquisador, mediante a participação em atividades que propiciem o 

fortalecimento e a consolidação das linhas de pesquisa da Instituição. O programa 

busca, também, acentuar a excelência na qualidade do ensino da Universidade, por 

meio da integração dos pesquisadores (pós-graduação) e dos alunos de iniciação 

científica. Todos os projetos de pesquisa (de docente ou de iniciação científica) são 

submetidos eletronicamente à avaliação da Pró-reitoria de Pós-graduação e 

Pesquisa. Posteriormente, todo o processo interno de avaliação é submetido à 

avaliação do Comitê Científico do CNPq. Os alunos bolsistas, acompanhados por 

seus orientadores, apresentam trabalhos no Encontro de Iniciação Científica da 

Instituição, os quais são avaliados tanto pelo Comitê Interno quanto pelo Externo. 

O quadro, abaixo, apresenta o valor total de bolsas de estudos concedidas 

pelas agências de fomento no quadriênio 2016 a 2019: 

 

Quadro - Valor total de bolsas de estudo concedidas pelas agências de fomento (2016-2019). 

Tipo de Bolsa Iniciação Científica Mestrado Doutorado Pós- doutorado 
Jovem 

Pesquisador 

PIBIC/Cruzeiro 1.654.800,00 - - - - 

PIBIC/CNPq 480.000,00 - - - - 

CAPES - 3.604.800,00 4.108.800,00 1.056.700,00 - 

CNPq 9.600,00 - - 49.200,00 - 

FAPESP 121.645,44 192.653,82 530.733,17 544.538,38 376.400,40 

Total 2.266.045,44 3.797.453,82 4.639.533,17 1.650.438,38 376.400,40 

Total Geral 12.729.871,21 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa *Atribuição de valores mensais 

Nota: PIBIC = Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica.    
PIBITI = Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação. 

          PIBIC-EM = Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio. 
          FAPESP = Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

 

A participação docente e discente nas atividades de pesquisa ocorre, 

fundamentalmente, por meio do envolvimento nos grupos de pesquisa cadastrados 
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no CNPq e dos programas de pós-graduação e pesquisa. O quadro, a seguir, 

representa o número de bolsas concedidas pelas agências de fomento nos últimos 

três anos. 

 

Quadro - Bolsas de estudo concedidas pelas agências de fomento (CAPES, FAPESP e CNPq). 

Tipo de Bolsa 
Quant. 

2017 

Quant. 

2018 

Quant. 

2019 

PIBIC Iniciação Científica/CNPq 25 25 25 

PIBITI Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação/CNPq - 4 4 

PIBIC Iniciação Científica – Ensino médio/CNPq - 5 5 

PIBIC Iniciação Científica / Universidade Cruzeiro do Sul 100 100 100 

PROSUP/BOLSA 57 53 53 

PROSUP/TAXA 77 77 77 

FAPESP 26 17 28 

Total 285 281 292 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa     
 

Por fim, o quadro abaixo, representa os valores em reais concedidos aos 

pesquisadores da Cruzeiro do Sul pelas agências de fomento (CNPq, CAPES e 

FAPESP), no último triênio (2017 a 2019). É importante esclarecer que os 

pesquisadores contam com o Escritório Institucional de Apoio aos Pesquisadores 

(EIAP) para a elaboração da prestação de contas dos auxílios recebidos. 

 

Quadro - Recursos concedidos pelas agências de fomento (auxílio à pesquisa e bolsas de 

estudo). 

Agência 
2017 2018 2019 

Valor R$ Valor R$ Valor R$ 

CNPq 474.106,00 145.200,00 145.200,00 

CAPES 1.962.000,00 2.223.600,00 1.928.400,00 

FAPESP 1.765.848,94 2.830.420,32 1.472.036,00 

OUTROS  - 184.000,00 100.000,00 

Total 4.201.954,94 5.383.220,32  3.645.636,00 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa     

 

Indicador 3.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

extensão 

 

No que se refere às políticas de extensão, a Universidade está inserida em 

projetos de ação social de iniciativa dos governos federal, estadual e municipal, de 
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setores empresariais e de outras entidades da sociedade civil. Além dos programas 

dessa natureza, a extensão propicia espaço acadêmico para prestação de serviços 

à comunidade, mediante atendimentos jurídicos, odontológicos, fisioterapêuticos, 

nutricionais, psicológicos, assistência contábil, entre outros. 

Está presente, também, na disseminação e transferência de conhecimentos 

por meio de atividades de pesquisa e de extensão, vinculadas a programas 

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

atividades culturais, artísticas, desportivas e nos estágios não obrigatórios. 

Como fruto de um processo de amadurecimento e acompanhamento das 

tendências da Educação Superior Nacional, no que se refere ao campo da Extensão 

Universitária, a Universidade Cruzeiro do Sul avançou em seus propósitos 

extensionistas, construindo uma política de extensão que não se restringe ao 

aspecto assistencialista, mas busca a produção e socialização do conhecimento por 

meio da articulação que estabelece com o ensino da graduação e com a pesquisa. 

O departamento de Extensão é o órgão que coordena, orienta e acompanha 

os projetos e ações de extensão. A Extensão ressalta que as diretrizes pedagógicas 

que norteiam o trabalho da Universidade privilegiam o desenvolvimento das ações 

afetas ao campo da extensão universitária, a qual pode ser concebida com a 

produção do conhecimento por meio do estímulo ao diálogo entre os saberes 

acadêmico e popular, de tal forma a permitir o planejamento e o desenvolvimento de 

programas contextualizados no espaço comunitário e acadêmico. 

Essa contextualização leva em conta que tal diálogo não se efetiva por meio 

de atividades amparadas, exclusivamente, na disseminação de conhecimentos, 

determinadas frente a uma massa de espectadores, integrada por docentes, alunos, 

moradores das comunidades e lideranças dos diversos segmentos produtivos, mas 

pela consideração dos integrantes desses segmentos como sujeitos ativos na 

produção de conhecimento. 

Tal concepção é resultado de um processo de discussão e planejamento à 

medida que diversas práticas foram realizadas no campo. Essa experiência 

propiciou um corpo de conhecimentos que, orientados pelos resultados de um 

trabalho de reavaliação constante, foram, gradativamente, sendo absorvidos pelas 

diversas instâncias da Instituição, legitimando a metodologia que coordena os 

trabalhos extensionistas em desenvolvimento. 
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Além dos processos de trabalho e das metas indicados no PDI, a Instituição 

dispõe de um regulamento para Política de Extensão da Universidade, cuja 

finalidade é normatizar o relacionamento entre a Universidade e a sociedade. O 

regulamento está à disposição das comissões externas do MEC. 

A preocupação em integrar suas ações com os perfis e as características de 

suas comunidades levou a Cruzeiro do Sul a estar em consonância com o 

desenvolvimento socioeconômico, cultural e político local, regional e nacional, 

constituindo, paulatinamente, as diretrizes pedagógicas de seu trabalho. 

A construção e o desenvolvimento da Política de Extensão na Cruzeiro do Sul 

consideram o envolvimento e a participação dos diversos segmentos e sujeitos da 

sociedade: setor público, setor produtivo, sociedade civil e comunidade acadêmica, 

com o objetivo de produzir ações articuladas e convergentes à realidade dos grupos 

e / ou populações a serem atendidas em suas principais demandas sociais. 

Respeitando a dimensão pedagógica que a orienta, tanto quanto por ela é 

orientada, a política de extensão universitária concretiza-se por meio de programas 

e projetos, incluídos os seus desdobramentos, cuja história atesta a pertinência e a 

adequação do trabalho metodológico empregado. Concebidos e executados com tal 

cuidado, tais trabalhos se destacam pelos resultados alcançados, corroborando a 

missão da Instituição, especialmente no tocante à participação no processo de 

construção e difusão do conhecimento e da cultura para o desenvolvimento humano. 

Outro aspecto importante, presente em alguns dos programas, é a 

preocupação com a interdisciplinaridade. A maioria dos programas de extensão 

conta com profissionais e alunos de diversas áreas que discutem o encaminhamento 

e a avaliação dos projetos e ações para promover a troca de conhecimentos. Dessa 

maneira, entende-se que, do ponto de vista da formação, há uma relação de 

complementaridade entre as ações na extensão e as discussões em sala de aula. 

Assim como os estudantes que estão engajados na Iniciação Científica, aqueles que 

estão envolvidos na operacionalização de programas de extensão encontram 

possibilidades de desenvolver sua capacidade de reflexão, nas diversas áreas do 

saber que estão presentes na universidade. 

A Universidade Cruzeiro do Sul desde 2018 implementou o Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), concede aos alunos participantes 

deste programa uma bolsa, referente à desconto em mensalidade, para aqueles que 

cumprirem 20 horas semanais de atividades acadêmicas, apoiando os programas, 
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projetos de extensão e/ou outras atividades relacionadas a esse departamento. Os 

objetivos são: contribuir com a formação acadêmica e profissional do aluno, 

favorecendo o processo de aprendizagem, por meio de sua participação em 

programas e projetos de extensão; estimular a vocação científica mediante a 

participação de alunos de graduação em atividades de extensão, orientadas por 

docentes qualificados, destacando a interface entre ensino, pesquisa e extensão; 

contribuir com a formação do aluno, participando de diferentes atividades propostas. 

A seleção de candidatos é feita conforme diretrizes e orientações de edital publicado 

na área do aluno de graduação de cursos presencias ou à distância. Em 2018 houve 

a participação de seis estudantes de diversos cursos, tratando-se de uma ação 

afirmativa da Assessoria de Extensão, com no mínimo 20% dos estudantes 

afrodescendentes. Em 2019, mantivemos alguns desses alunos e foram escolhidos 

outros 5 alunos dos cursos de: Engenharia Civil, Recursos Humanos, Psicologia, 

Pedagogia e Serviço Social. 

No seu relacionamento com a comunidade realizou Cessões de Espaços para 

realização de diversos eventos, acadêmicos, científicos, cidadãos e culturais.  
 

Quadro - Cessões de Espaço 

Eventos: Quantidade 

Comunidade Interna: Diversos Cursos, Grupos de Estudos, Colégio e Colações de 

Grau da Universidade 
522 

Comunidade Externa – Onerosos e Gratuitos: Tribunal Regional Eleitoral, 
Coordenadoria Leste de Saúde, Subprefeitura, Diretoria Regional de Ensino 

07 

Fonte: Assessoria de Extensão, 2019. 

 

Relação da IES com a sociedade / Ações Institucionais voltadas para o 

desenvolvimento econômico e social 

 

A Universidade Cruzeiro do Sul tem conduzido suas ações de acordo com os 

princípios de inclusão, qualidade e ética, mantendo o seu compromisso social. A 

instituição entende que a consolidação do seu papel social se dá por meio da 

formação de profissionais preparados para atuar de forma socialmente responsável, 

contribuindo para o avanço da sociedade. 

A integração da Cruzeiro com a sociedade se dá de diversos aspectos, 

destacando-se as relações internacionais, prestação de serviços à comunidade e 

cessão de espaço às diferentes entidades sociais.  
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Por outro lado, a relação com a sociedade se dá por meio da prestação de 

serviços pelos alunos em suas diversas fases de desenvolvimento profissional, cuja 

realização é possível com os convênios e parcerias firmadas pela universidade, 

criando oportunidades de desenvolvimento de estágios em cenários diversificados, 

sempre com a supervisão de professores experientes e titulados. 

Entre os atendimentos à comunidade realizados citamos os principais 

serviços prestados: Complexo veterinário, Clínicas de Fisioterapia, Nutrição, 

Psicologia e Odontologia, Núcleo de Práticas Jurídicas, Núcleo de Acessibilidade, 

além do Núcleo de Assistência Fiscal e Plantão Fiscal. Ressalta-se ainda as 

atividades desenvolvidas por diversos cursos no Dia da Responsabilidade Social.  

 

Clínicas de Psicologia 

 

 O Curso de Psicologia mantém atendimentos em Clínicas localizadas nos 

campi: São Miguel, Anália Franco e Liberdade, totalizando 30.105 atendimentos à 

comunidade no ano de 2019. 

Quadro – Atendimento do NEAP - AF  

 

Fonte: Curso de Psicologia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Individual – Clínica - Psicólogo (a) do NEAP 0 5 4 13 10 12 0 11 12 15 13 11 106

Estagiários – Clínica Individual - Psicodinâmica 0 49 102 105 122 21 0 31 148 174 96 0 848

Estagiários – Clínica Individual - TCC 0 39 98 120 126 10 0 9 77 101 62 4 646

Individual - Psiquiatria 0 3 4 8 12 10 0 2 15 18 10 6 88

Individual – Serviço Social 0 14 27 18 11 0 0 0 0 6 5 2 83

Triagem Diag. / PB e Aconselhamento 0 0 22 32 16 0 0 0 19 34 2 0 125

Atendimento Coletivo / Adoção 0 34 280 289 263 0 0 54 295 301 265 20 1801

Atendimento a Escolas 0 169 205 202 213 157 0 175 153 168 162 8 1612

Processos Grupais (TTPG) 0 0 0 0 0 0 0 174 183 194 192 10 753

Atendimentos a Instituições de Trabalho 0 80 75 66 62 50 0 150 165 179 182 6 1015

Atendimento em Atendimento terapêutico (AT) 0 0 4 13 20 22 0 5 10 9 11 3 97

Atendimento em Especialização - Gestalt Terapia 0 7 8 10 11 4 0 8 45 53 33 16 195

Atendimento em Especialização - Psicopedagogia 0 0 12 12 15 9 0 0 0 0 0 0 48

 Toral de Faltas (Mês) 0 30 70 58 65 1 0 34 44 58 50 3 413

Total de Atendimentos (Mês) 0 393 817 853 835 260 0 606 1067 1190 989 67

                            Relatório Geral de Atendimentos em 2019

Tipo de Atendimento
Meses T o tal Geral 

(A no )

                             Núcleo de Estudo e Atendimento Psicológico - NEAP / AF
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Quadro – Atendimento do NEAP - LIB  

 

Fonte: Curso de Psicologia, 2019. 
 

 

Quadro – Atendimento do NEAP - SM  

 

Fonte: Curso de Psicologia, 2019. 
 

Clínica de Fisioterapia  
 

Os alunos de Graduação durante o ano de 2019, realizaram 19.991 

atendimentos, conforme relação abaixo: 

 Estágio 2019: 11.635 atendimentos 

 Observação e Prática Clínica Supervisionada: 1.760 atendimentos 

 UTI Adulto : 1.080 atendimentos 

 UTI Pediátrica: 1.152 atendimentos 

 Saúde Coletiva: 3.600 atendimentos; laboral/domiciliar: 288 atendimentos 

 Médica: 216 atendimentos 

 Assistente Social: 180 atendimentos 

Fonte: Clínica de Fisioterapia, 2019. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Individual – Clínica - Psicólogo (a) do NEAP 0 12 15 20 20 16 0 8 12 20 9 3 135

Estagiários – Clínica Individual - Psicodinâmica 0 45 116 105 118 21 0 40 121 118 84 2 770

Estagiários – Clínica Individual - TCC 0 24 81 79 85 12 0 31 92 85 57 3 549

Individual - Psiquiatria 0 5 7 8 6 4 2 2 8 9 7 5 63

Individual – Serviço Social 0 0 21 25 19 8 0 0 4 2 2 0 81

Triagem Diag. / PB e Aconselhamento 0 0 0 18 16 10 0 0 22 25 8 0 99

Atendimento Coletivo / Adoção 0 0 47 58 71 69 0 36 78 104 98 20 581

Atendimento a Escolas 0 234 260 289 281 265 0 116 152 171 160 10 1938

Processos Grupais (TTPG) 0 0 0 0 0 0 0 152 164 196 194 12 718

Atendimentos a Instituições de Trabalho 0 0 70 75 68 63 0 50 153 167 181 6 833

 Total de Faltas (Mês) 0 25 55 53 32 2 0 22 39 47 50 3 328

Total de Atendimentos (Mês) 0 320 617 677 684 468 2 435 806 897 800 61

                             Núcleo de Estudo e Atendimento Psicológico - NEAP / LIB

                            Relatório Geral de Atendimentos em 2019

Tipo de Atendimento
Meses T o tal Geral 

(A no )

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Individual – Clínica - Psicólogo (a) do NEAP 0 7 6 14 13 14 0 8 10 16 14 8 110

Estagiários – Clínica Individual - Psicodinâmica 0 216 376 370 357 196 0 86 220 390 386 64 2661

Estagiários – Clínica Individual - TCC 0 65 125 142 150 84 0 35 134 138 160 76 1109

Individual - Psiquiatria 0 8 12 8 10 7 0 6 14 16 8 6 95

Individual – Serviço Social 0 13 22 14 10 0 0 0 6 5 4 1 75

Triagem Diag. / PB e Aconselhamento 0 0 32 52 42 0 0 0 0 38 47 49 260

Atendimento Coletivo / Adoção 0 120 560 542 482 112 0 150 480 488 382 112 3428

Atendimento a Escolas 0 204 450 480 492 242 0 190 360 382 380 162 3342

Processos Grupais (TTPG) 0 0 0 0 0 0 0 198 352 368 384 172 1474

Atendimentos a Instituições de Trabalho 0 80 75 66 62 50 0 250 332 432 386 182 1915

Atendimento em Atendimento terapêutico (AT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atendimento em Especialização - Gestalt Terapia 0 4 9 12 8 2 0 0 0 0 0 0 35

Atendimento em Especialização - Psicopedagogia 0 6 20 18 12 8 0 0 12 24 20 5 125

 Total de Faltas (Mês) 0 72 160 171 163 71 0 92 230 262 247 83 1551

Total de Atendimentos (Mês) 0 795 1687 1718 1638 715 0 923 1920 2297 2171 837

Meses T o tal Geral 

(A no )Tipo de Atendimento

                            Relatório Geral de Atendimentos em 2019

                             Núcleo de Estudo e Atendimento Psicológico - NEAP / SM
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Clínica de Odontologia 

 

A clínica de Odontologia realizou, no ano de 2019, 3.355 atendimentos no 

Campus Liberdade e 27.453 no Campus São Miguel, totalizando 30.808 

atendimentos, conforme abaixo: 

 

Quadro – Relatório de atendimentos – Clínica Odontológica - Liberdade  

Relatório de Atendimentos - Clínica Odontológica  - Campus Liberdade - 2019 

Disciplina Número de pacientes Número aproximado de atendimentos 

C.O.I/C.O.I Reab. 109 632 

Cirurgia 74 145 

Diagnóstico 78 495 

Endo Perio 95 530 

Pediatria 48 240 

Ortodontia  34 68 

Dentística 53 270 

Radiologia 24 45 

Clínica Integrada  120 360 

Estágio Supervisionado 30 120 

Pacientes Especiais 75 450 

Total 740 3.355 

Fonte: Clínica de Odontologia do Campus Liberdade. 

 

Quadro – Relatório de atendimentos – Clínica Odontológica – São Miguel 

Relatório de Atendimentos - Clínica Odontológica  - Campus SM - 2019 

Disciplina Número de pacientes Número aproximado de atendimentos 

C.O.I/C.O.I Reab. 167 5.010 

Cirurgia 89 1.335 

Diagnóstico 224 9.856 

Endo Perio 57 855 

Pediatria 72 1.584 

Ortodontia  65 130 

Dentística 86 3.440 

Emergência 325 975 

Radiologia 52 52 

Clínica Integrada  36 720 

Cariologia 23 92 

Estágio Supervisionado 41 779 

Pacientes Especiais 105 2.625 

Total 1333 27.453 

Fonte: Clínica de Odontologia do Campus São Miguel. 
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Curso de Enfermagem 

 

O Curso de Enfermagem presta atendimento de Urgência e Emergência no 

campus é por profissionais de enfermagem, contratados pela Universidade, no 

Núcleo Clínico de Enfermagem. 

Este projeto tem o objetivo de garantir o atendimento inicial a situações de 

urgência e emergência com manobras de primeiros socorros, quando necessário e 

posteriormente orientação e encaminhamento. 

A organização de um espaço para realização de consultas de enfermagem a 

funcionários e alunos da Universidade, além do objetivo da promoção da saúde das 

pessoas e a prevenção de doenças ou de piora de doenças existentes por meio da 

educação em saúde, também se constitui espaço para aprendizado e campo de 

pesquisa para o aprendiz de enfermagem. 

A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro que 

“utiliza componentes do método científico para identificar situações de saúde / 

doença, prescrever e implementar medidas de enfermagem que contribuam para a 

promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, 

família e comunidade”  

No ano de 2019 os atendimentos do Curso de Enfermagem, incluindo 

campanhas de vacina, feiras de saúde, semana de enfermagem, mostra cientifica, 

palestras, treinamentos, ações educativas e comemorativas nos setembro amarelo, 

outubro rosa e novembro azul, coleta de papa, teste rápido de HIV, verificações de 

pressão arterial, entre outros totalizou 7.353 atendimentos nos campi São Miguel, 

Anália Franco, Liberdade e Paulista. 

Destaca-se que no Núcleo de São Miguel houve atendimentos a comunidade 

acadêmica no total de 801 pessoas que geraram 1.626 procedimentos de cuidados. 

 

Núcleo de Assistência (projeto plantão fiscal) 

 

Os alunos do curso de Ciências Contábeis participam do projeto Plantão 

Fiscal atendendo, sob a supervisão dos professores, pessoas que procuram 

orientação sobre a Declaração do Imposto de Renda. No ano de 2019, foram 

realizados 650 atendimentos, sendo 550 elaborações de declarações de Imposto de 

Renda e 100 atendimentos de consultoria na Empresa Júnior. 
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Núcleo de Práticas Jurídicas 

 

De acordo com o Regulamento Geral da Universidade, o Núcleo de Prática 

Jurídica – NPJ, é um órgão vinculado ao Curso de Direito que tem por finalidade 

implementar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades práticas dos 

acadêmicos do Curso de Direito, visando ao aprimoramento prático-profissional, 

integrando, ademais, a comunidade local à Universidade, bem como, acompanhar e 

controlar o Estágio Curricular Supervisionado (ECS). 

O NPJ mantém, ainda, atividades de assistência judiciária à população 

carente, mantendo, em suas dependências, 2 (duas) áreas: Programa de Estágio 

Curricular Supervisionado (ECS), em parceria com o Poder Judiciário para viabilizar 

o binômio ensino-aprendizado, na qualidade de auxiliares e conciliadores, 

notadamente perante Juizados Especiais Cíveis, e Assistência Judiciária, voltada 

para a população carente da região, conforme tabela abaixo: 

No ano de 2019 o NPJ realizou 1.452 atendimentos sendo 1.409 no campus 

São Miguel Paulista e 43 no campus Anália Franco. 
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Complexo Veterinário 

O complexo veterinário realizou no ano de 2019 um total de 33.199 atendimentos à comunidade, conforme distribuídos 

abaixo: 

Atendimentos Complexo Veterinário 2019 

               

 
Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL 

               
  Atendimentos Clínicos 232 812 742 817 896 816 786 926 786 795 765 419 8792 

    232                         

  Cirurgia 2 36 35 52 61 53 46 66 56 51 43 11 512 

  Eutanásia 1 5 2 0 2 1 5 4 3 2 5 3 33 

  Retirada Miíase 1 2 1 0 1 0 0 1 2 1 5 1 15 

  Fluidoterapia 25 96 92 93 117 108 119 127 119 111 115 70 1192 

  Curativo 32 101 85 81 112 110 126 131 121 118 125 80 1222 

E
x
a
m

e
s
 L

a
b

o
ra

to
ria

is
 

Citologia 13 48 49 55 68 62 58 69 54 52 41 15 584 

Albumina 45 143 139 148 143 126 132 139 123 125 120 71 1454 

Hemograma 51 158 144 156 149 134 148 179 149 148 145 79 1640 

Cult. Antibiograma 0 0 0 0 22 36 31 36 31 29 35 6 226 

Quimioterapia 12 43 47 48 46 39 42 40 36 35 39 41 468 

Coproparasitológico 6 28 26 26 27 26 29 36 31 36 41 19 331 

Creatinina 46 143 139 148 152 126 132 139 123 125 123 71 1467 

Uréia 46 143 139 148 152 126 132 139 123 125 123 71 1467 

ALT 46 143 139 148 152 126 132 139 123 125 123 71 1467 

FA 46 143 139 148 152 126 132 139 123 125 123 71 1467 

Urinálise 11 68 49 56 61 42 46 57 51 56 59 27 583 



95 
 

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL 

              

 

Glicose 19 148 119 116 129 116 127 172 152 144 149 71 1462 

Hematócrito 9 46 37 49 58 39 42 57 49 48 55 33 522 

Raspado  33 162 144 141 149 135 144 181 155 152 165 71 1632 

Leucograma 10 49 38 52 62 47 53 77 81 125 123 41 758 

Plaquetas 38 158 144 156 152 134 148 179 147 148 145 79 1628 

Proteína Total 46 143 139 148 151 126 132 139 123 125 123 71 1466 

Fósforo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cálcio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colesterol 6 27 16 23 17 15 19 22 16 22 25 10 218 

Triglicérides 6 27 16 23 17 15 19 22 16 22 25 10 218 

IM
A

G
E

M
 

RX 26 109 98 118 102 109 123 129 93 90 105 45 1147 

Ecocardiograma 6 13 12 19 16 19 0 16 15 17 21 9 163 

Ultrassonografia 19 92 79 94 89 88 96 89 60 58 90 39 893 

Eletrocardiograma 6 13 10 21 17 20 0 18 15 17 26 9 172 

Total de Atendimentos/ Ano 33199 
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Complexo esportivo 

 

 O complexo esportivo vincula-se ao Campus São Miguel Paulista, onde 

realiza-se as aulas rotineiras de graduação além de programas de extensão e 

eventos como descritos a seguir. 

 

Programa de Extensão Cruzeiro do Sul em Forma (PCSF)  

a) Data de início e/ou realização: Desde agosto de 2010, em 2019 seguiu o 

calendário letivo.  

b) Objetivo: Atender a comunidade interna e externa da Universidade e Colégio 

Cruzeiro do Sul por meio de atividades permanentes e pontuais com o enfoque 

nos exercícios físicos, atividades socioculturais, criando espaços de 

convivência, aprendizado e inclusão.   

c) Público alvo: Bebês, crianças, jovens, adultos e idosos.  

 

Total de atendimentos: 24.320/ano - Atendimentos Permanentes ± 1.365/ 

mês e ± 16.384/ano   

Atendimentos Pontuais ± 7.936/ano 

d) Docentes responsáveis:   

Profa. Ma. Thelma Hoehne Polato   

Profa. Dra. Patricia Fátima de Oliveira Martins.  

Equipe de atendimento: 12 estagiários; 9 instrutores, 3 

funcionários do corpo técnico administrativo e 2 guarda-vidas.  

  

1) ATIVIDADES PERMANENTES - PCSF  

  

1.1 Hidroginástica  

a) Realização: Calendário letivo de 2019.  

b) Objetivo: Aplicar exercícios físicos no meio líquido e melhorar a qualidade de 

vida dos praticantes.  

c) Público alvo: Jovens, adultos, idosos com ou sem patologias e hidroginástica 

inclusiva.  

d) Número de atendimentos: ± 630/mês e ± 7560/ano   

e) Equipe:  
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Docentes: 2  

Discentes: 12  

Instrutores: 9  

Guarda-vidas: 2  

Corpo técnico administrativo: 3  

Figura - Hidroginástica 

   

1.2 Natação  

a) Realização: Calendário letivo de 2019.  

b) Objetivo: Proporcionar exercícios pedagógicos de adaptação ao meio líquido, 

aprender e aprimorar as técnicas dos estilos crawl, costas, peito e borboleta.  

c) Público alvo: Bebês, crianças, jovens, adultos, idosos e natação inclusiva.  

d) Número de atendimentos: ± 435/mês e ± 5220/ano   

e) Equipe:  

Docentes: 2  

Discentes: 12  

Instrutores: 9  

Guarda-vidas: 2  

Corpo técnico administrativo: 3  

Figura - Natação 
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1.3 Musculação  

a) Realização: Calendário letivo de 2019.  

b) Objetivo: Melhorar o condicionamento físico, composição corporal e qualidade 

de vida dos alunos participantes.  

c) Público alvo: Jovens, adultos e idosos.  

d) Número de atendimentos: ± 178/mês e ± 2.136/ano  

e) Equipe:  

Docentes: 2  

Discentes: 12  

Instrutores: 9  

Guarda-vidas: 2  

Corpo técnico administrativo: 3  

Figura - Musculação 

 
  

1.4 Ginástica  

a) Realização: Calendário letivo de 2019.  

b) Objetivo: Melhorar a aptidão física dos participantes através dos movimentos 

ginásticos.   

c) Público alvo: Adultos e idosos.  

d) Número de atendimentos: ± 36/mês e ± 432/ano  

d) Equipe:  

Docentes: 2  

Discentes: 12  

Instrutores: 9  

Guarda-vidas: 2  

Corpo técnico administrativo: 3  
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Figura - Ginástica 

 

 

1.5 Atividades Circenses  

a) Realização: Calendário letivo de 2019.  

b) Objetivo: Promover exercícios físicos e atividades recreativas estimulando o 

desenvolvimento motor, cognitivo e consciência corporal dos praticantes 

através da cultura corporal circense.  

c) Público alvo: Turma I (3 a 5 anos) e Turma II (6 a 8 anos)  

d) Número de atendimentos: ± 20/mês e ± 240/ano  

e) Equipe:  

Docentes: 2  

Discentes: 12  

Instrutores: 9  

Guarda-vidas: 2  

Corpo técnico administrativo: 3  

 
Figura - Atividades Circenses 
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 1.6 Futsal  

a) Realização: Calendário letivo de 2019.  

b) Objetivo: Vivenciar a modalidade de futsal com o desenvolvimento das 

habilidades motoras dentro das regras e táticas do jogo.   

c) Público alvo: Crianças de 7 a 15 anos.  

d) Número de atendimentos: ± 33/mês e ± 396/ano  

e) Equipe:  

Docentes: 2  

Discentes: 12  

Instrutores: 9  

Guarda-vidas: 2  

Corpo técnico administrativo: 3  

 
Figura - Futsal 

 

1.7 Fitness Kids e Teens  

a) Realização: Início em setembro de 2019.  

b) Objetivo: Melhorar as capacidades físicas e cognitivas através de diversas 

atividades funcionais e lúdicas, para promover uma rotina mais ativa.  

c) Público alvo: Crianças de 8 a 12 anos.  

d) Número de atendimentos: ± 13/mês e ± 52/ano  

e) Equipe:  

Docentes: 2  

Discentes: 12  

Instrutores: 9  

Guarda-vidas: 2  

Corpo técnico administrativo: 3  
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Figura - Fitness Kids e Teens 

   
 

1.8 Capacitações pedagógicas  

a) Data de início e/ou realização: ano letivo de 2019.  

b) Objetivo: Capacitar, atualizar e supervisionar a equipe pedagógica com 

atividades teóricas e práticas.  

c) Público alvo: Equipe do PCSF e discentes do estágio obrigatório.  

d) Número de atendimentos: ± 29  

e) Equipe:  

Docentes: 2  

Discentes: 20  

Instrutores: 9  

Guarda Vidas: 2  

Corpo técnico administrativo: 3  

 
Figura - Capacitações pedagógicas 
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2) ATIVIDADES PONTUAIS  

 

2.1 Avaliação Física  

a) Data de início e/ou realização: Janeiro e Junho 2019  

b) Objetivo: Avaliar e comparar o nível de aptidão física e composição corporal 

relacionada à saúde e entregar relatório aos alunos participantes.  

c) Público alvo: Crianças, jovens, adultos e idosos.  

d) Número de atendimentos: ± 625  

e) Equipe:  

Docentes: 2  

Discentes: 12  

Instrutores: 9  

Guarda-vidas: 2  

Corpo técnico administrativo: 3  

 
Figura - Avaliação Física              

 
  

2.2 Carnaval  

a) Data de início e/ou realização: 25/02/2019 a 01/03/2019.  

b) Objetivo: Festejar e exercitar-se no ritmo do carnaval.  

c) Público alvo: Alunos da modalidade de hidroginástica e ginástica.  

d) Número de atendimentos: ± 630  

e) Equipe:  

          Docentes: 2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



103 
 

          Discentes: 12  

          Instrutores: 9  

          Guarda-vidas: 2  

          Corpo técnico administrativo: 3  

 
Figura - Carnaval 

   

2.3 Dia das Mulheres  

a) Data de início e/ou realização: 06 a 08/03/2019  

b) Objetivo: Homenagear o dia das mulheres através das aulas do PCSF.  

c) Público alvo: Alunas do PCSF.  

d) Número de atendimentos: ± 630  

e) Equipe:  

           Docentes: 2  

           Discentes:12  

           Instrutores: 9  

           Guarda-vidas: 2  

           Corpo técnico administrativo: 3  

 
Figura - Dia das Mulheres 
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2.4 Páscoa  

a) Data de início e/ou realização: 15 a 18/04/2019  

b) Objetivo: Proporcionar atividades recreativas temáticas que estimulem a 

criatividade, a autonomia, a coordenação e realização de atividades em grupos 

com os alunos do PCSF no ambiente aquático e terrestre.  

c) Público alvo: Crianças, jovens e adultos do PCSF.  

d) Número de atendimentos: ± 630  

e) Equipe:  

         Docentes: 2  

    Discentes: 12  

         Instrutores: 9  

         Guarda-vidas: 2  

         Corpo técnico administrativo: 3  
Figura - Páscoa 

   

2.5 Dia das Mães  

a) Data de início e/ou realização: 06 a 10/05/2019  

b) Objetivo: Homenagear as mães participantes do PCSF através da prática do 

exercício físico e atividades comemorativas.  

c) Público alvo: Alunas do PCSF.  

d) Número de atendimentos: ± 630.  

e) Equipe:  

Docentes: 2  

          Discentes: 12  

          Instrutores: 9  

          Guarda-vidas: 2  

          Corpo técnico administrativo: 3  
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Figura - Dia das Mães 

 

  

2.6 Semana de festividades juninas  

a) Data de início e/ou realização: 24 a 28/06/2019  

b) Objetivo: Festejar e exercitar-se no ritmo da festa junina.  

c) Público alvo: Crianças, jovens, adultos e idosos alunos do PCSF.  

d) Número de atendimentos: ± 630.  

e) Equipe:  

Docentes: 2  

Discentes: 12  

Instrutores: 9  

Guarda-vidas: 2  

Corpo técnico administrativo: 3  

 
Figura - Semana de festividades juninas 

 
 

2.7 Dia do profissional de Educação Física  

a) Realização: Mês de Setembro  
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b) Objetivo: Homenagear os profissionais de Educação Física através da prática 

de exercício físico e atividades recreativas.  

c) Público alvo: Alunos do PCSF e Graduação em Educação Física.  

d) Número de atendimentos: ± 630  

e) Equipe:  

         Docentes: 2  

         Discentes: 12   

         Instrutores: 9  

         Guarda-vidas: 2  

         Corpo técnico administrativo: 3  

 
Figura - Dia do profissional de Educação Física 

 
  

2.8 Reunião dos Pais (Atividade Circense)  

a) Data de início e/ou realização: 03 e 05/09/2019  

b) Objetivo: Apresentar aos responsáveis dos alunos a metodologia pedagógica 

do PCSF na modalidade de atividade circense explicando os objetivos de 

acordo com cada faixa etária. Delinear juntamente com os responsáveis as 

regras para utilização do complexo esportivo antes e após as aulas.  

c) Público alvo: Pais ou responsáveis pelos alunos, turma I (3 a 5 anos) e turma 

II (6 a 8 anos).  

d) Número de atendimentos: ± 20   

e) Equipe:  

          Docentes: 2  

          Discentes: 12  

          Instrutores: 9  

          Guarda-vidas: 2  

          Corpo técnico administrativo: 3  
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2.9 Festa da Família (Colégio Cruzeiro do Sul)   

a) Data de início e/ou realização: 14/09/2019  

b) Objetivo: Colaborar e organizar em conjunto com a equipe do Colégio Cruzeiro 

do Sul a Festa da Família.  

c) Público alvo: Alunos do Colégio Cruzeiro do Sul do ensino fundamental e seus 

familiares.  

d) Número de atendimentos: ± 1000  

e) Equipe: Docentes: 2  

Discentes: 12  

Instrutores: 9  

Guarda-vidas: 2  

          Corpo técnico administrativo: 3 

 
Figura - Festa da Família (Colégio Cruzeiro do Sul) 

 
 

2.10 Dia da Responsabilidade Social   

a) Data de início e/ou realização: 21/09/2019  

b) Objetivo: Participar do evento dia da responsabilidade social organizado pela 

Universidade Cruzeiro do Sul, avaliar as capacidades neuromotoras e 

composição corporal, e orientar sobre a prática do exercício físico.  

c) Público alvo: Comunidade de São Miguel Paulista.  

d) Número de atendimentos: ± 41  

e) Equipe:  

          Docentes: 2  

          Discentes: 12  

          Instrutores: 9  

          Guarda-vidas: 2  

          Corpo técnico administrativo: 3  
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Figura - Dia da Responsabilidade Social 

 

 2.11 FEPRO (Feira das Profissões)   

a) Data da realização: 27/09/2019  

b) Objetivo: Atender os alunos do ensino médio através da visita monitorada no 

Complexo Esportivo e aplicar atividade prática no pátio da Universidade 

Cruzeiro do Sul. Ampliar o conhecimento dos jovens acerca do seu futuro 

profissional, proporcionando informações que possibilitem identificar suas 

possibilidades e esclarecendo suas dúvidas quanto a sua escolha profissional.   

c) Público alvo: Jovens e adultos.   

d) Número de atendimentos: ± 400  

e) Equipe:  

         Docentes: 2  

         Discentes: 12  

         Instrutores: 9  

         Guarda-vidas: 2  

         Corpo técnico administrativo: 3  
 

Figura - FEPRO (Feira das Profissões) 
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 2.12  Outubro Rosa  

a) Realização: Mês de Outubro  

b) Objetivo: Conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama 

através das atividades educativas e corporais.   

c) Público alvo: Adultos   

d) Número de atendimentos: ± 630  

e) Equipe:  

          Docentes: 2  

          Discentes: 12  

          Instrutores: 9  

          Guarda-vidas: 2  

          Corpo técnico administrativo: 3  

Figura - Outubro Rosa 

 

  

2.13 Semana das Crianças  

a) Data de início e/ou realização: Mês de Outubro  

b) Objetivo: Homenagear as crianças do PCSF através do exercício físico e 

atividades recreativas.  

c) Público alvo: Alunos do PCSF.  

d) Número de atendimentos: ± 400  

e) Equipe:  

           Docentes: 2  

           Discentes: 12  

           Instrutores: 9  

           Guarda-vidas: 2  

           Corpo técnico administrativo: 3  
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Figura - Semana das Crianças 

 

2.14 Novembro Azul  

a) Data de início e/ou realização: Mês de Novembro  

b) Objetivo: Conscientizar os alunos do PCSF, em especial aos homens, a 

respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico 

precoce do câncer de próstata.  

c) Público alvo: Adultos.  

d) Número de atendimentos: ± 630  

e) Equipe:  

     Docentes: 2  

          Discentes: 12  

          Instrutores: 9  

          Guarda Vidas: 2  

          Corpo técnico administrativo: 3  

 
Figura - Novembro Azul 
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2.15 Festival Natação  

a) Data de início e/ou realização:  23/11/2019   

b) Objetivo: Convidar os pais, familiares e amigos dos alunos do PCSF para 

prestigiar a competição de natação.  

c) Público alvo: Alunos de natação do PCSF.  

d) Número de atendimentos: ± 100  

e) Equipe:  

         Docentes: 2  

 Discentes: 12  

         Instrutores: 9  

         Guarda Vidas: 2  

         Corpo técnico administrativo: 3  

 

Figuras - Festival Natação 
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2.16 Festival de futsal  

a) Data de início e/ou realização: 02 e 04/12/2019   

b) Objetivo: Convidar os pais, familiares e amigos dos alunos do PCSF para os 

jogos de futsal.   

c) Público alvo: Alunos das modalidades de futsal.  

d) Número de atendimentos: 50  

e) Equipe:  

           Docentes: 2  

Discentes: 12  

           Instrutores: 9  

           Guarda Vidas: 2  

           Corpo técnico administrativo: 3   
 

2.17 Festival de atividade circense   
 

a) Data de início e/ou realização: 09/12/2019   

b) Objetivo: Convidar os pais, familiares e amigos dos alunos do PCSF para 

apresentação circense.  

c) Público alvo: Alunos das modalidades de futsal, circo do 

PCSF.  

d) Número de atendimentos: 60  

e) Equipe:  

         Docentes: 2  

 Discentes: 12  

         Instrutores: 9  

         Guarda Vidas: 2  

         Corpo técnico administrativo: 3  
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Figura - Festival de atividade circense 

       

  

2.18 Festividades natalinas  

a) Data de início e/ou realização: Mês de Dezembro  

b) Objetivo: Festejar e finalizar o ano de 2019.   

c) Público alvo: Alunos do PCSF.  

d) Número de atendimentos: ± 200  

e) Equipe:  

Docentes: 2  

          Discentes: 12  

          Instrutores: 9  

          Guarda Vidas: 2  

          Corpo técnico administrativo: 3  

  
Figura - Festividades natalinas 
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Curso de Farmácia 

 

  O Curso de Farmácia, durante o ano de 2019 participou de diversas 

atividades sociais, conforme descrição: 

a) Nome do evento: Feira de Saúde do Pátio do Colégio, organizada pela 

Assoc. Comercial. 

b) Data da realização: dia 26/04/2019 

c) Objetivo do evento: Ação de saúde 

d) Atividades Realizadas: aferição de pressão arterial, medida da glicemia 

capilar (destro), informações sobre o uso e o descarte correto de 

medicamentos,  

e) Envolvidos: discentes 12 e docente 2 

f) Público Alvo: moradores da localidade 

g) Atendimentos: 320 
 

Figura - Feira de Saúde do Pátio do Colégio, organizada pela Assoc. Comercial. 

 

 

 
a) Nome do evento: Responsabilidade Social – campus São Miguel 

b) Data da realização: dia 21/09/2019 

c) Objetivo do evento: Ação de saúde 

d) Atividades Realizadas: medida da glicemia (destro), informações sobre o uso 

e o descarte correto de medicamentos,  

e) Envolvidos: discentes 17, docente 1 

f) Público Alvo: comunidade de São Miguel 

g) Atendimentos: 170 

 



115 
 

Figura – Responsabilidade Social – campus São Miguel 

 

 

a) Nome do evento: Feira de profissões- Universidade Cruzeiro do Sul –

Campus SM 

b) Data da realização: dia 27/09/2019 

c) Objetivo do evento: Ação de saúde 

d) Atividades Realizadas: Informações sobre o uso e o descarte correto de 

medicamentos. 

e) Envolvidos: discentes 10, docente 1 

f) Público Alvo: moradores da localidade 

g) Atendimentos: 300 

 

Curso de Biomedicina 

 

O Curso de Biomedicina, durante o ano de 2019 participou de diversas 

atividades sociais, conforme descrição: 
 

Nome do evento: Feira Pátio do Colégio 

Atendimentos: 300  

Atividades realizadas: Tipagem sanguínea e conscientização sobre doação de 

sangue. 
 

Nome do evento: Dia da Responsabilidade Social  

Atendimentos: 220  

Atividades realizadas: Dosagem de colesterol, Triglicérides e Tipagem sanguínea. 
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Nome do evento: Feira das Profissões (FEPRO) 

Atendimentos: 198  

Atividades realizadas: Tipagem sanguínea e conscientização sobre doação de 

sangue.  
 

Nome do evento: Atendimento a comunidade acadêmica – campus Anália Franco 

Atendimentos: 45  

Atividades realizadas: Dosagem de colesterol e triglicérides com a comunidade 

acadêmica. 

 

Clínica de Nutrição 

 

 A clínica de Nutrição Universidade Cruzeiro do Sul localiza-se nos campi São 

Miguel, Anália Franco e Paulista. No ano de 2019 realizou campanhas nutricionais, 

palestras, oficinas e atendimentos clínicos, conforme se observa abaixo: 
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ATIVIDADES 2019 – ESTÁGIO EM SAÚDE PÚBLICA 
Clínica Escola de Nutrição Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália Franco 

Ação Social 
Data Hora Estagiários Beneficiários Tema Local 

26/04 08h00-16h00 17 139 XXI Feira da Saúde Pátio do Colégio 

30/08 08h00 – 11h30 24 44 Semana da Nutrição Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 
Franco 

22/11 14h00 – 16h00 16 12 Aplicação do instrumento NRS – 2002 Núcleo de convivência para idosos 

25/11 09h00 – 11h00 16 25 Aplicação do instrumento NRS – 2002 Núcleo de convivência para idosos 

Palestras internas e externas 
Data Hora Estagiários Beneficiários Tema Local 

11/03 10h00-11h00 4 16 Palestra – Rótulos Nutricionais 
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

14/03 15h00-16h00 4 25 
Palestra – Saúde empratada: Aproveitamento integral 

dos Alimentos  
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

18/03 
10h00-11h30 5 63 

Palestra – Nutrição x Mal do século XXI  Cenlep Educação Profissional 
14h00-15h30 5 140 

19/03 10h00-11h00 3 13 Palestra - Alimentação Saudável fora de casa  
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

21/03 15h45-17h10 4 140 Palestra – Nutrição x Mal do século XXI Cenlep Educação Profissional 

28/03 15h00-16h00 4 24 Palestra – Consumo consciente de sal e açúcar  
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

02/04 10h00-11h00 3 9 Palestra – Transtornos Alimentares  
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

09/04 15h00-16h00 5 3 Palestra – Abril a cesta: Alimentos da Safra  
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

07/05 14h00-15h00 4 4 
Palestra – Contaminação Cruzada Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

13/05 09h00-10h00 5 1 
Palestra – Nutrição Comportamental Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 
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21/05 14h00-15h00 4 5 
Palestra – Introdução Alimentar Infantil Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

27/05 09h00-10h00 3 2 
Palestra – Dietas da Moda Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

28/05 14h00-15h00 4 4 
Palestra – Probióticos e prébióticos na prevenção do 

Câncer 
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

03/06 09h00-10h00 4 1 
Palestra – Nutrição e qualidade do sono Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

22/08 09h10 – 10h00 2 9 
Palestra – Simplificando a Nutrição: TPM Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

29/08 09h40 - 10h00 2 10 
Palestra – Simplificando a Nutrição: Organização Para 

uma vida mais saudável 
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

02/09 10h30 – 11h30 5 75 
Palestra – Como fazer escolhas inteligentes para 

refeições fora de casa 
Cenlep Educação Profissional 

02/09 14h30 – 16h30 11 122 Palestra – Vida Saudável dentro e fora de casa Cenlep Educação Profissional 

29/09 15h30 – 16h30 2 4 
Palestra – Roda de conversa: jejum intermitente Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

05/09 09h40 – 10h00 2 12 
Palestra – Simplificando a Nutrição: Compulsão 

alimentar 
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

05/09 15h30 – 16h30 3 4 
Palestra – Roda de conversa: Temperos industrializados Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

12/09 09h40 – 10h00 3 11 
Palestra – Simplificando a Nutrição: Ansiedade Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

12/09 15h30 – 16h00 2 3 
Palestra – Roda de conversa: montagem de marmitas 

saudáveis 
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

19/09 09h40 – 10h00 2 8 
Palestra – Simplificando a Nutrição: Tabagismo Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

19/09 15h30 – 16h00 2 1 
Palestra - Roda de conversa: organização da geladeira e 

freezer 
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

24/09 09h40 – 10h00 3 6 
Palestra – Roda de conversa: Receitas para lanches 

rápidos  
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

24/09 15h30 – 16h00 2 3 
Palestra – Roda de Conversa: consequências do uso 

inadequado de suplementos 
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 
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Fonte: Clínica de Nutrição, 2019. 

 
 
 
 
 

24/10 09h40 – 10h00 2 7 
Palestra – Simplificando a Nutrição: Alimentos que 

auxiliam no estresse na TPM 
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

24/10 15h30 – 16h00 2 2 
Palestra – Roda de Conversa: desperdício zero Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

29/10 09h40 – 10h00 2 7 
Palestra – Simplificando a Nutrição: Importância de 

hidratação na atividade física 
Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

29/10 15h30 – 16h00 2 2 
Palestra – Roda de conversa: Câncer de mama Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 

Franco 

22/11 09h00 – 10h00 1 26 Palestra – Alimentação saudável e qualidade de vida Poupatempo Itaquera 

26/11 10h30 – 11h30 1 47 Palestra: alimentação saudável e qualidade de vida Cenlep Educação Profissional 

29/11 14h00 – 15h00 2 14 
Palestra: Consequências do uso inadequado de 

suplementos e Câncer de próstata 
A e C telecon 

Oficinas 
Data Hora Estagiários Beneficiários Tema Local 

10/09 10h00 – 12h00 13 20 Treinamento Diet Smart Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 
Franco 

10/09 15h30 – 17h30 12 21 Treinamento DietSmart Universidade Cruzeiro do Sul – Campus Anália 
Franco 

Grupos de atendimento 
Data Hora Estagiários Beneficiários Tema Local 

- - - - - - 

Treinamento 
Data Hora Estagiários Beneficiários Tema Local 

29/03 09h00-11h00 6 16 Treinamento: Nutrição Cenlep Educação Profissional 
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ESTÁGIO – SAÚDE PÚBLICA + CLÍNICA - ATENDIMENTO NUTRICIONAL 

 
1º Bimestre - 11/02/2019 a 12/04/2019 

Total de Pacientes Quantidade 1° Vez  

62 pacientes  31 pacientes 

2º Bimestre - 22/04/2019 a 14/06/2019 

Total de Pacientes Quantidade 1° Vez  

 45 pacientes  20 pacientes 

3º Bimestre - 05/08/2019 a 27/09/2019 

Total de Pacientes (retorno)  Quantidade 1° Vez  

104 pacientes  31 pacientes 

4º Bimestre - 03/10/2019  a 13/12/2019 

Total de Pacientes Quantidade 1° Vez  

157 pacientes   46 pacientes 

 

Fonte: Clínica de Nutrição, 2019. 
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Assessoria de Extensão 

 

A Assessoria de Extensão preocupada com a inclusão no mercado 

profissional em observância da legislação vigente possui um serviço permanente de 

avaliação dos estágios remunerados que podem ser utilizados em complemento da 

formação profissional e oportunidade de ingresso no mercado de trabalho.  

Em 2019 os atendimentos no setor de estágio estão resumidos no quadro 

abaixo: 

Quadro – Estágios  

Processos de estágio Resultados 

Campus São Miguel Paulista  3500 

Campus Anália Franco 1200 

Campus Liberdade 1100 

Campus Paulista 780 

Total 6585 

 Fonte: Assessoria de Extensão, 2019. 

 

 

Em 2019, a IES participou do Dia da Responsabilidade Social na semana de 

14 a 21 de setembro, oferecendo diversas atividades e atendimentos à comunidade, 

conforme quadro a seguir: 
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Quadro – Atendimentos à comunidade 
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Figuras - Dia da Responsabilidade Social 
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Indicador 3.6 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a 

produção acadêmica docente 

 

Para cooperar com o processo de produção acadêmica, com base na 

concepção vinculada ao histórico da pesquisa institucional, em 2010, a PRPGP deu 

início à implantação do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) que, 

desde 2013, encontra-se consolidado. O objetivo é divulgar trabalhos de pesquisa e 

relatos de experiências desenvolvidos por alunos e professores pertencentes aos 

programas de pós-graduação da própria Instituição e oriundos de outras IES, com a 

intenção de atender aos critérios de avaliação estabelecidos pela CAPES no que se 

refere à periodicidade, não endogenia, estruturação de Conselho Editorial e corpo de 

pareceristas, formado por destacados profissionais em suas respectivas áreas de 

atuação, entre outros aspectos.  

Em, 2010, a PRPGP publicou a primeira edição da revista REnCiMa (Revista 

de Ensino de Ciências e Matemática), ISSN:2179-426X, com periodicidade 

semestral. Após esse projeto piloto, outras áreas se mostraram interessadas em 

publicar periódicos eletrônicos, seguindo, então, os mesmos princípios e critérios de 

qualidade emanados pela CAPES, de modo que, no segundo semestre de 2011, as 

áreas de Ciências Jurídicas e Sociais disponibilizaram a primeira edição da revista 

Jus Humanum (Revista Eletrônica de Ciências Jurídicas e Sociais) (ISSN: 2238-

2143), uma revista de caráter Inter e multidisciplinar destinada à publicação de 

artigos que disseminem novos conhecimentos produzidos nas áreas de Ciências 

Jurídicas, Ciências Humanas e Sociais, também, com periodicidade semestral. Em 

2014, o curso de Linguística iniciou processo de cooperação para criar a série 

SOANTE: E-book Internacional de Linguística, juntamente com a Universidade 

Aberta e a Universidade do Porto, ambas de Portugal, já com uma publicação em 

2016, em português e inglês, nos formatos E-pub e PDF.   

Ademais, os docentes e discentes da Instituição contam com apoio de 

recursos financeiros a serviços de revisão da gramática e ortografia de língua 

inglesa nos artigos científicos. 
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Indicador 3.7 Política institucional de acompanhamento dos egressos 

 

As estratégias direcionadas aos egressos da Universidade Cruzeiro do Sul 

busca o acompanhamento de Egressos para obter uma avaliação continuada das 

condições de oferta dos cursos da Instituição, visando à formação de profissionais 

capazes de se integrarem no mercado de trabalho.  

A política de acompanhamento dos egressos trabalha com experiências 

isoladas feitas por alguns cursos, como pilotos de implementação. As ações têm se 

estruturado mediante o contato direto em atendimento em eventos, especialmente 

identificando os profissionais de renome no mercado e os convidando para retorno, 

na condição de palestrante para conversar sobre as dificuldades e sucessos do 

egresso no mercado de trabalho, bem como participante de eventos contribuindo 

com sua formação continuada.  

Além desta estratégia, utilizam-se de pesquisas para mapeamento de 

informações para uma discussão em termos da efetiva qualidade dos cursos e da 

repercussão dos mesmos no mercado e na sociedade.  

Ainda as coordenações de curso têm realizado cadastro dos estudantes na 

fase de conclusão dos cursos e se relacionando com os egressos por meio de 

comunicação nas mídias sociais ouvindo e refletindo sobre a inserção no mercado 

de trabalho e novas perspectivas de empregabilidade na área de formação. O 

retorno pelas mídias sociais tem sido muito ágil.  

A política de relacionamento com os egressos ainda abrande a descontos na 

educação continuada (cursos de extensão, eventos e pós-graduação), segunda 

graduação e retorno aos estudos. Ainda dentro da política de fidelização do egresso 

com a instituição a Universidade abre o acesso à biblioteca para pesquisa em acerco 

digital e físico, dentro do ambiente da Universidade. 

 

Indicador 3.8 Política institucional para internacionalização  

 

A Universidade está em constante crescimento e, com a finalidade de 

acentuar atividades que promovam a internacionalização, tem previsto em seu PDI 

2014-2018 a ampliação deu suas relações internacionais. Em 2018, o departamento 

que era chamado de Assessoria de Relações Acadêmicas Internacionais (ARAI), 
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passou a formar parte do Núcleo dos Escritórios de Internacionalização e Redes de 

Cooperação da Cruzeiro do Sul Educacional – NEIRC.  

As principais ações da NEIRC em 2019, foram: 

 

Quadro – Ações desenvolvidas por meio de convênios e parcerias de cooperação acadêmica  

Ações 2018 2019 

Acordos internacionais assinados  4 6 

Renovação de acordo internacional  2 2 

Organizações de eventos com representantes externos  0 0 

Palestras para o corpo discente  0 2 

Participações em eventos  6 15 

Estudantes participantes do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior  0 0 

Docentes aprovados em programas de intercâmbio 0 0 

Editais Publicados  3 4 

Alunos aprovados em programas internacionais 3 2 

Alunos estrangeiros da Pós-graduação 750 800 

Docentes estrangeiros contratados na Cruzeiro do Sul 5 5 

Total de Ações 773 836 

Fonte: Extensão – NEIRC 

 

Este núcleo tem como um dos membros o Escritório de Internacionalização e 

Redes de Cooperação da Cruzeiro do Sul, cuja função é viabilizar a atuação em 

redes, o planejamento estratégico geral, apoio e acompanhamento dos programas, 

projetos e ações de internacionalização cultural e/ou acadêmica propostas pelo 

Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação da Cruzeiro do Sul, 

instituição pertencente ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional.    

São objetivos do Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação da 

Cruzeiro do Sul:  

a) Contribuir para o crescimento da internacionalização de cada curso de 

graduação e pós-graduação, inclusive, por meio da execução de atividades 

que promovam a internacionalização “em casa”;  

b) Realizar e/ou apoiar a realização de estudos, pesquisas, visitas técnicas e 

eventos sobre temas internacionais, para que, sendo possível e viável os 

resultados sejam publicados; 
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c) Firmar novos convênios e parcerias (Celebração de Memorandos de 

Entendimento (MOUs) e/ou Acordos de Cooperação Internacionais) 

abrangendo as IES do grupo, de acordo com cada caso;  

d) Viabilizar e acompanhar a criação e a implementação do Programa Geral de 

Internacionalização; 

e) Promover a criação e a participação em redes de cooperação nacionais e 

internacionais voltadas à internacionalização do ensino superior; 

f) Incentivar a organização, o apoio e a realização de cursos de atualização e 

capacitação e/ou outros eventos de internacionalização, voltados aos 

coordenadores de cada Escritório de Internacionalização e Redes de 

Cooperação, ao pessoal técnico-administrativo que integra o Staff dos 

referidos escritórios, aos professores, aos alunos e aos demais funcionários 

técnico-administrativos de cada IES, de acordo com a viabilidade e com a 

demanda; 

g) Compartilhar periodicamente as boas práticas acadêmicas e de gestão 

inerentes à internacionalização, presencialmente ou via sistema de 

videoconferências Collaboration ou similar, ao menos uma vez ao ano;  

h) Implementar estratégias visando a otimizar e ampliar a 

comunicação/divulgação das ações/eventos, projetos e Editais de bolsas de 

estudos inerentes a internacionalização; 

Atualmente, a Cruzeiro do Sul mantem convênio vigente com as seguintes 

universidades:  

 Universidade de Havana (Cuba); 

 Universidade autônoma de Coahuila (México); 

 Universidade autônoma de San Luis do Potosi (México); 

 Universidade de Buenos Aires (Argentina); 

 Instituto Lorenzo de Medici (Itália); 

 Instituto Superior de Relações Internacionais (Moçambique); 

 The Catholic University of America (EUA); 

 Jacksonville State University (EUA); 

 Limerick University (Irlanda); 

 Lincoln Memorial University (EUA); 

 Dublin Business School (Irlanda); 

 University College Newcastle (Inglaterra); 
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 Universidade de Ritsumeikan (Japão); 

 Universidade do Porto (Portugal). 

 Universidad Juan Agustín Maza (Argentina)  

 Universidad de Alacalá (Espanha) 

 Universidad Científica del Sur (Peru) 

 Universidad Abierta Interamericana (Argentina) 

 Universidad de Guadalajara (México)  

No ano de 2018 foi contemplado com uma bolsa, para estudar no exterior, um 

aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo, que estudou, durante um semestre na 

Universidade de San Luis de Potosí, México.  

Em 2019 duas alunas viajaram como bolsistas para o exterior, uma aluna do 

curso de Direito outra aluna do curso de Farmácia, na universidade do Porto, em 

Portugal.  

Ainda, o Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação da 

Cruzeiro do Sul tem incentivado os alunos a participarem do programa de Mobilidade 

Acadêmica Interna (MAI) entre as instituições de ensino superior pertencentes ao 

grupo Cruzeiro do Sul Educacional. No ano de 2019, a Universidade Cruzeiro do Sul 

recebeu dois alunos oriundos da Universidade do Porto, Portugal, que 

permaneceram alguns dias para realizar práticas na clínica de odontologia.  

 

Indicador 3.9 Comunicação da IES com a comunidade externa / Indicador 3.10 

Comunicação da IES com a comunidade interna 

 

 

Há alguns anos, a tecnologia tornou-se parte do cotidiano de todos, 

principalmente com a ampliação do uso dos smartphones. 

Em 2013, foi implantada 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, tendo algumas ações/ferramentas de 

comunicação alteradas ou implementadas, para melhor sinergia e otimização dos 

recursos disponíveis. Essas gerências foram criadas para atender o 

desenvolvimento não só da Universidade, mas do grupo do qual é integrante, tendo 

como ênfase a captação de novos alunos, retenção, expansão da modalidade 
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EAD e otimização dos recursos disponíveis para atendimento da IES, sempre 

alinhados com a área acadêmica e demais instâncias. 

O processo de comunicação, seja ele interno ou externo, ocorre sempre em 

sintonia com o estabelecido no PDI da instituição e de forma integrada entre os 

setores / áreas / departamentos que se relacionam com o público. 

A comunicação com a comunidade interna dos campi da Universidade realiza-

se com o envolvimento das Pró-reitorias, Coordenações de Cursos, Supervisões 

Administrativas e Assessorias da Reitoria, sempre alinhadas às diretrizes de 

comunicação que constam no PDI da Universidade Cruzeiro do Sul. Para isso, vale-

se de diferentes canais de comunicação, tais como: posts nos perfis das redes 

sociais com links para a notícia no site da instituição, e-mails, avisos no ambiente 

virtual Blackboard e na Área do Aluno, noticia no site, jornal mural, malotes diários, 

criação e atendimento de demandas nos veículos de comunicação (assessoria de 

imprensa), além de contatos pessoais e telefônicos. 

O processo de comunicação é realizado de forma coordenada 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, utilizando ferramentas de comunicação que consideram 

o público, a relevância e o(s) meio(s) de comunicação a ser(em) usado(s). Entre 

esses meios destacam-se: 

 Quadro - Meios de comunicação e quantidades de instrumentos utilizados 

Meios de comunicação Quant. 2017  Quant. 2018 Quant. 2019 

Acesso online 4  4 4 

Materiais impressos 25  38 67 

Meios digitais 13  12 12 

Encontros de Planejamento e Avaliação 6  - - 

Campanhas Publicitárias/ Pesquisas 7  02 02 

Fonte: Gerência de Comunicação & Marketing 

 

Neste processo, são utilizadas as seguintes ferramentas de comunicação: 

 Manual do Professor – on-line anual, disponibilizado na abertura do 

Planejamento da Graduação com informações e orientações da Reitoria, das 

Pró-reitorias e de outras áreas e setores, oferecendo aos docentes todas as 

informações relacionadas ao exercício profissional. O manual está disponível 

em sua versão on-line na área do Professor, área restrita ao corpo docente.  
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 Manual do Aluno – disponibilizado em formato digital no portal da 

Universidade, 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 para os professores e 

funcionários e contém as principais notícias de cada empresa do grupo, além 

de conteúdo relacionado ao exercício das atividades profissionais. 

 Portal Institucional – Com atualizações diárias, nele são publicadas todas as 

notícias (cursos, eventos, seminários, conquistas, infraestrutura), 

disponibilizados serviços (notas, emissão de boletos e contatos) e links para 

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

internauta uma ampla visão da Universidade.  

 Murais de Aviso – afixados nos corredores, salas de aula, pátios dos campi, 

salas dos professores, área de acesso restrito aos funcionários técnico-

administrativos. 

 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. 

 Campanhas publicitárias – elaboradas com base na análise da avaliação de 

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

estratégico da marca. 

 Materiais impressos – visam ao atendimento de objetivos específicos de 

divulgação de eventos e cursos, com base na estratégia adotada, seguindo a 

tendência natural de sua substituição pelo uso de canais digitais. 

 Redes sociais – Importantes canais de engajamento, permitem interação e 

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

acontecimentos da instituição, além de assuntos relevantes aos nossos 

alunos, como carreiras, educação, tecnologia e tendências.  

 Catracas de acesso – As catracas de acesso se tornam canal de 

comunicação, com a inserção de avisos importantes no visor e na estrutura 

das catracas (quando disponível esse recurso na catraca) 
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 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, a central possui células dedicadas ao atendimento de interações de 

interessados e SAC 2.0 de alunos via redes sociais.  

 Cartazes Internos - são disponibilizados modelos para que os setores 

possam inserir os dados que desejam divulgar, agilizando e simplificando o 

processo. 

 Assessoria de imprensa – prestado pela empresa especializada XCom, 

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

comunicação, com o objetivo de tornar a instituição fonte de informação sobre 

os diversos assuntos e áreas do conhecimento e contribuir para o 

fortalecimento da credibilidade da Universidade junto aos diferentes públicos.  

 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 e 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.   
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O modelo de Comunicação Integrada, adotado pela Universidade Cruzeiro do 

Sul é baseado em informações oriundas de instrumentos de pesquisa e avaliação, 

que geram subsídios para as decisões em comunicação.  

A comunicação entre a universidade 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. 

 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 identificação de pontos fortes, potencializando e 

aumentando o engajamento com a marca. 

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

sites e revistas que citam a Unicid e concorrentes para gestores acadêmicos 

e técnico-administrativos da Instituição, para acompanhamento do mercado. 

 Pesquisas de imagem – quando realizada, tem subsidiado o "repensar" 

contínuo da Instituição sobre a avaliação da sua imagem em relação a outras 

IES.  

 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.  

Em agosto de 2002, a IES implantou a Central de Atendimento ao Aluno – 

CAA, como parte dos órgãos de apoio às atividades acadêmicas. Um espaço para 

que os alunos pudessem ser ouvidos em suas reivindicações, nele, ainda, foi 

instalado o processo de Ouvidoria. As ocorrências podem ser realizadas 

pessoalmente nos quatro Campi. 
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De acordo com o teor do pedido, ele será encaminhado ao setor 

correspondente, para as devidas providências. A seguir os atendimentos realizados 

no triênio 2017-2019 referente apenas ao processo Ouvidoria / estou com 

problemas. 

 

Quadro - Atendimentos de Ouvidoria / Estou com problemas 

ATENDIMENTOS DE OUVIDORIA / ESTOU COM PROBLEMAS 

Setor/Meios Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 

CAA – Presencial 3.523 1.507 1.617 

Fonte: Coordenação dos programas de atendimento.   

 

Em 2012, foram criadas categorias para a ouvidoria, para que os processos 

pudessem ser encaminhados diretamente aos setores, sem a necessidade de uma 

análise prévia. As categorias criadas foram: Administrativo, Acadêmico, 

Campus Virtual, Assuntos Comunitários, Biblioteca, Crédito Educativo, Financeiro, 

Rematrícula e Ouvidoria. Os dados referentes a cada categoria encontram-se 

disponíveis nos documentos institucionais à disposição das comissões de avaliação 

externa e interna. 

 

Indicador 3.11 Política de atendimento aos discentes  

 

Graduação e Pós-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 
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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 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 - tem como objetivo melhorar a 

prática da escrita assim como de interpretação de textos e também de 

cálculos básicos, proporcionando a revisão de conteúdos dos Ensinos 

Fundamental e Médio, por meio 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 
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regimentais/exames especiais, reativação de matrícula, ouvidoria, histórico 

escolar, dispensa de disciplinas para estudantes de outras IES. No infográfico 

a seguir, ilustra-se o processo de análise curricular, que é um dos vários 

serviços disponíveis aos alunos por meio do espaço CAA on-line. 

 

Infográfico – Setor de Análise Curricular - Alunos 

 

- Central de Relacionamento - é composta por uma equipe que trabalha para 

auxiliar o discente na solução dos problemas relativos ao acesso e à 

utilização das ferramentas do AVA bem como em questões acadêmico-

administrativas. O contato com a equipe da Central de Relacionamento é feito 

por telefone. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 12h às 

22h. Os infográficos a seguir representam as áreas internas que podem ser 

contatadas pelo aluno e o processo de comunicação e de atendimento ao 

discente. 
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Infográfico – Comunicação Institucional 
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Infográfico – Setor de atendimento – alunos EaD 

 

- Núcleo de estágios - é o setor vinculado à PREAD responsável pelo 

acompanhamento dos estágios não obrigatórios remunerados e estágios 

curriculares supervisionados, quando previstos no PPC. Este setor também 

acompanha os convênios com escolas e/ou empresas em que os discentes 

podem realizar seus estágios. Há um sistema específico para gerenciamento 

dessas ações, que permite apresentar aos estudantes várias oportunidades 

de experiência profissional e de direcionamento de sua carreira ao longo do 

curso. O Núcleo de Estágio está organizado de acordo com os ciclos e fluxos 

a seguir. 
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Figura - Ciclos e fluxos – Núcleo de Estágios - EaD 

 

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. 
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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 Atividades Presenciais Programadas e nos processos 

de avaliação presenciais, além de receber capacitação para a utilização do 

AVA. 

- Portal Carreiras - tem como objetivo proporcionar ao corpo discente da 

Faculdade um contato direto com oportunidades de emprego e orientações 

sobre o mercado de trabalho. Por meio desse portal, estabelece-se um 

vínculo entre as principais empresas contratantes do País e a Faculdade. 

- 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 
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Governo), incluindo descontos em cursos de pós-graduação na modalidade a 

distância em qualquer instituição da Cruzeiro do Sul Educacional. 

- Plano de Acompanhamento de Carreira (PAC) – o projeto tem como foco 

auxiliar no desenvolvimento de carreira dos alunos desde o primeiro semestre 

do curso, continuando após a conclusão. Todas as etapas do projeto são 

realizadas na plataforma Symplicity, que permite acompanhamento do 

progresso do estudante, gerando indicadores relevantes de empregabilidade, 

conectando-o a potenciais oportunidades de estágio e/ou de emprego. 

- NPAI (Núcleo Permanente de Acessibilidade e Inclusão) atende os 

acadêmicos deficientes e os professores que contam com apoio e suporte do 

Núcleo. Auxilia o acadêmico deficiente na elaboração de provas e trabalhos 

acadêmicos. Disponibiliza, também, orientação psicológica aos acadêmicos, 

caso necessitem. 

No tocante à permanência do aluno, destaca-se a adesão da Universidade: 

 Em 1999, ao Programa FIES, do Governo Federal, que concede 

financiamento de até 100% do valor da mensalidade; 

 Em 2004, ao Programa Escola da Família, de âmbito estadual, que consiste 

na parceria entre o Governo do Estado e as universidades particulares na 

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

 Em 2005, 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 Universidade 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. 

A Universidade 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 Instituição, além de comissões 

temáticas, quando necessário. Os representantes, membros titulares dos Colegiados 
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de que participam, são indicados pelo Órgão de Representação Estudantil e 

nomeados pelo Reitor. 

 

Estágios não obrigatórios  

 

Conforme a legislação vigente, LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 

2008, “Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos (Art. 1o ).” 

A política de atendimento ao estudante, no que se refere ao estágio não 

obrigatório remunerado, inicia-se com a comunicação constante da Assessoria de 

Extensão e a Central de Atendimento ao Aluno e Coordenações de Cursos a fim de 

alinhar as informações de forma assertiva para que os alunos possam, em posse 

das orientações, dar encaminhamento às suas solicitações de análise de termos de 

estágios, aditivos e relatórios. Ainda, a Assessoria de Extensão mantém as 

informações na homepage da Instituição, com orientações e modelos dos 

documentos (https://www.cruzeirodosul.edu.br/servicos-a-

comunidade/#estagioPres). Os estudantes ainda podem obter informações 

presencialmente ou por e-mail na Assessoria de Extensão. 

Todos os documentos devem ser protocolados na central de atendimento ao 

aluno e segue o fluxo de análise de até 5 dias, conforme o tipo de documento.  

Em 2019 os atendimentos no setor de estágio estão resumidos no quadro 

abaixo: 

Quadro – Estágios  

Processos de estágio Resultados 

Campus São Miguel Paulista  3500 

Campus Anália Franco 1200 

Campus Liberdade 1100 

Campus Paulista 780 

Total 6.585 

 Fonte: Assessoria de Extensão, 2019. 

 

https://www.cruzeirodosul.edu.br/servicos-a-comunidade/#estagioPres
https://www.cruzeirodosul.edu.br/servicos-a-comunidade/#estagioPres
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Núcleo de Acessibilidade – NACE  

 

 Desde 1993, a Universidade vem se debruçando sobre a questão da 

deficiência. Inicialmente, articulando discussões e a criação em sua grade curricular 

de uma disciplina, no curso de Pedagogia, com enfoque nas questões referentes à 

educação especial e à inclusão das pessoas com deficiência; também com a oferta 

da habilitação em deficiência mental, termo utilizado na época. Posteriormente, em 

1997 foi criado o Serviço de Atendimento Especial – SAESP, que visava ao 

atendimento educacional em valores humanos, a jovens e adultos com deficiência. 

Em 2001 o Serviço passa a denominar-se Programa de Educação Especial – 

PROESP, que manteve sua configuração inicial, com a proposta de ser um espaço 

para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, campo de estágio e de monitoria, 

além de oferecimento de atendimento à comunidade do entorno Universidade, tanto 

para os jovens, como para as famílias, capacitação de professores e empresas, na 

busca da efetiva inclusão de seus alunos e da comunidade. 

Em 2001, foi criada uma Comissão para se levantar as questões relativas à 

inclusão no âmbito acadêmico dos alunos ingressantes na Universidade. Assim 

foram ofertadas oficinas de leitura e escrita, e também de conceitos básicos em 

matemática. 

Em 2009, a Reitoria criou a Comissão Acadêmica de Infraestrutura, com o 

objetivo de efetuar o levantamento e análise das demandas de espaço físico, 

visando a melhoria da qualidade dos espaços acadêmicos em geral, além de 

verificar os requisitos mínimos da legislação vigente sobre a acessibilidade das  

pessoas com espectro do autismo, deficiência e/ou mobilidade reduzida, a fim de 

tornar os espaços acadêmicos acessíveis a todos os usuários. 

Em abril de 2015, diante da necessidade da Universidade como um todo 

juntar esforços para garantir ao aluno com deficiência e ou qualquer outro tipo de 

necessidades educacionais especiais o acesso e a participação ativa na vida 

acadêmica, possibilitando-lhe o exercício pleno da sua cidadania, foi instituída a 

Comissão de Acessibilidade e Inclusão, responsável por avaliar as questões 

relativas à acessibilidade e à educação inclusiva na Universidade.  

Em outubro de 2015, através da Portaria G.R.nº 47/2015, com a missão 

educacional, de participar do processo de construção e difusão do conhecimento e 

da cultura, implementar uma política de acessibilidade e inclusão tornando-os 
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acessíveis à sociedade e contribuindo para o desenvolvimento do ser humano em 

todas as suas potencialidades, compromete-se, com o processo de acessibilidade e 

inclusão das pessoas com deficiência e com o espectro autista, na realidade 

institucional. Auxiliar na redução das barreiras arquitetônicas, atitudinais, 

pedagógicas, programáticas, instrumentais, de comunicações e digitais. 

Dentro do espaço universitário, busca garantir a efetiva inclusão e 

acessibilidade dos graduandos. Neste sentido, a acessibilidade deve resultar na 

garantia de condições de permanência dos estudantes da educação especial na 

educação superior, adequando o contexto institucional às especificidades do 

alunado que demanda tais recursos e serviços.  

Durante o ano de 2019 os membros do NPAI reuniram-se, todas as últimas 

terças-feiras de cada mês, efetuando o levantamento das questões referentes ao 

rompimento das barreiras arquitetônicas, mas sobretudo das barreiras pedagógicas 

e atitudinais, frente ao aluno que apresenta algum tipo de deficiência, o que a 

Universidade já vem desenvolvendo para suprir tal defasagem e quais os aspectos 

que ainda se mostram fragilizados e que requerem atenção a curto, médio e longo 

prazo.  

Os dados a seguir apresentam um panorama dos alunos que apresentam 

algum tipo de deficiência:  

 

 Quadro – Alunos com deficiência por gênero 

Total geral Sexo F Sexo M Cancelamento 

269 145 124 09 

 Fonte: NPAI 

 

Quadro - Alunos com deficiência por campus  

 Campus Cruzeiro do Sul  

Período AF LIB PTA SM SA 

Manhã 23 15 11 53 01 

Tarde   02   01 01 

Noite 30 27 18 67 10 

Total 53 44 29 121 12 

 Fonte: NPAI 
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Quadro – Tipos de condição  

Tipos de condição Quantidade 

Altas Habilidades 03 

Auxílio 01 

Baixa Visão 58 

Cegueira 08 

Deficiência auditiva 20 

Deficiência física 81 

Deficiência intelectual 03 

Deficiência mental 09 

Deficiência múltipla 04 

Necessita de Ledor 02 

Outros 57 

Prova ampliada 02 

Sala com fácil acesso 05 

Síndrome de Asperger 02 

Síndrome de Rett 02 

Surdez 07 

Surdocegueira 05 

Não possui condição especial 13 

Retornos de alunos com condição especial que 

precisam de algo 
47 

Retornos de alunos com condição especial - Não 

precisam de nada por enquanto 
24 

 Fonte: NPAI 

 

Quadro – Outros dados observados  

Outros dados observados Quantidade 

Alunos já atendidos (com interprete e/ou ledor) 12 

Atendidos que não informaram a condição especial 04 

Sem sucesso no contato e-mail e ligação 15 

 Fonte: NPAI 

 

Um dado relevante observado é que todos os alunos e/ou responsáveis que 

retornam solicitando ou não o atendimento do núcleo, demonstram gratidão pela 

atenção e preocupação que a universidade tem tido com estes alunos. 

O Núcleo de Acessibilidade já implementou algumas ações ao longo destes 

três últimos anos, tais como: 
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a) Garantia da Acessibilidade: ingressante 

A IES também se mostra sensível ao aluno, já no Processo Seletivo, em 

relação à mobilidade dos candidatos e busca-se adequação da sala de provas a sua 

situação física. Além disso, a Comissão de Vestibular disponibiliza ledor e escriba 

para acompanhar os candidatos, assim como intérprete de Libras, quando o 

candidato surdo indicar tal necessidade. 

b) Garantia da Acessibilidade: Aluno Especial 

A oferta do ledor, do escriba, do tradutor/intérprete de libras e do aluno tutor 

(apoio escolar), outro graduando que auxilia o aluno com deficiência, nas aulas e 

atividades desenvolvidas em sala e extra sala.  

c) Participação nas Semanas de Planejamento da Graduação (2017 e 2019) 

 Foi realizada uma participação na Semana de Planejamento da Graduação, 

em 2017 e 2019 no sentido de sensibilizar a comunidade docente sobre a 

importância das leis nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, nº 

12.764/2012 - Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista, o papel do NAce dentro da Universidade Cruzeiro do Sul. 

d) Interlocução com diferentes setores da Universidade 

 Foram realizadas reuniões com os diferentes setores da Universidade, 

buscando a interlocução para promover e garantir a acessibilidade do graduando 

nos diferentes espaços: Bibliotecas, coordenações dos cursos de Engenharia e de 

Arquitetura, buscando conhecer as possíveis fragilidades com relação a 

acessibilidade voltadas a estes cursos. Discutir ações junto a PREAD, visando o 

ajuste na produção dos materiais didáticos, para garantir o efetivo acesso universal a 

todos os alunos. 

 Atualmente, caso uma disciplina tenha algum aluno em condição especial, é 

realizado o ajuste pontual deste material, e, no futuro, todos já serão produzidos 

considerando diferentes tipos de acessibilidade. Está em andamento a execução de 

ações conjuntas que permitam utilizar as ferramentas do campus virtual na 

conscientização quanto a importância da acessibilidade. 
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Indicador 3.12 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente 

e à participação em eventos (graduação e pós-graduação) 

 

Graduação Presencial 

 

Como política institucional de apoio à produção discente e à participação em 

eventos, a Universidade apresenta o Programa de Apoio aos Encontros Científicos, 

o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o Programa de Residência 

Pedagógica e o Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). 

 Programa de Apoio aos Encontros Científicos - tem como objetivo 

incentivar a participação dos alunos em Jornada Científica, Encontro de 

Iniciação Científica, Encontro de Iniciação à Docência, entre outros.  

 Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) - tem por objetivo 

incentivar a vocação docente de estudantes de cursos de Licenciatura, 

mediante o desenvolvimento de atividades de pesquisa e de práticas de 

ensino inovadoras, que contribuam para a melhoria do Ensino Fundamental e 

Médio. A relação teoria-prática, em sincronia com a metodologia institucional, 

é viabilizada como modelo de integração no processo de ensino-

aprendizagem. 

Em funcionamento desde 2006, já teve como parceiros, com bolsas atribuídas 

aos alunos, a Secretaria Municipal de Educação - SME/DOT e da Secretaria 

Estadual de Educação - SEE/FDE.  

Em 2013, foram oferecidas 10 bolsas para alunos das diferentes licenciaturas 

da Universidade Cruzeiro do Sul (Artes, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Letras, Matemática, Pedagogia e Química). Os alunos selecionados desenvolveram 

seus projetos de Iniciação à Docência em escolas da região com bolsas financiadas 

pela própria instituição. 

Em 2014, a Universidade Cruzeiro do Sul ingressou no Programa de Iniciação 

à Docência da CAPES (PIBID/CAPES) com o projeto institucional “A formação 

docente na perspectiva da inclusão escolar e do conhecimento”, e recebeu desse 

órgão de fomento à pesquisa 57 bolsas para os 7 subprojetos aprovados nas áreas 

de Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, Letras, Matemática, 

Pedagogia e Química.  
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Em 2018, ingressou nos Programas Residência Pedagógica (edital CAPES 

06/2018) e PIBID (edital CAPES 07/2018), recebendo fomento para 07 (sete) 

subprojetos nas áreas de Artes Visuais, Educação Física, História, Letras e 

Pedagogia, que funcionam com 197 bolsas da CAPES e 42 da Universidade. 

A inclusão escolar se impõe no cenário educacional brasileiro, mas não deve 

ser entendida apenas como a daqueles que portam necessidades especiais. Seu 

significado é ampliado para outros tipos, entre os quais destacamos: a inclusão 

escolar, social, digital, cultural, científica e jurídica. Entende-se que a inclusão 

escolar vai além do direito fundamental à educação, mas compreende, também, o 

direito de acesso ao conhecimento proclamado pelas Declarações de Educação 

para Todos e de Salamanca, juntamente com as leis nacionais (Constituição Federal 

de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394/96, Estatuto da 

Criança e do Adolescente n° 8.069, entre outras), apontam para a necessidade de 

as escolas tornarem-se inclusivas com responsabilidade, o que significa dar 

oportunidade de atingir e manter um nível adequado de aprendizagem com 

qualidade aos alunos segundo características, habilidades e necessidades de 

aprendizagem de cada um. 

A Universidade Cruzeiro do Sul entende sua responsabilidade com relação à 

formação de profissionais competentes e cientes da complexidade de seu papel 

como educadores. Em todos os projetos e programas vinculados ao PIBID da 

Universidade Cruzeiro do Sul, os alunos dos cursos de Licenciatura, além de 

contarem com bolsas de diferentes órgãos (Universidade Cruzeiro do Sul, CAPES, 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo ou Fundação para o 

Desenvolvimento da Educação- FDE), têm a oportunidade de participar do exercício 

do magistério numa escola de Ensino Fundamental e/ou Médio, acompanhados por 

um(a) professor(a) da Rede Pública de Ensino e por um(a) professor(a) orientador(a) 

da Universidade. 

Esse acompanhamento está organizado, seguindo as propostas de cada 

projeto e programa e se dá em encontros semanais com o grupo, organizados pelos 

professores orientadores e pela equipe gestora, por meio de aulas ou palestras, 

grupos de estudo, seminários, ministrados pela equipe do Programa ou por algum 

convidado, sempre visando ao aprofundamento de estudos, que lhes amplie a visão 

na direção de um melhor desempenho. 
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Em 2007, realizou-se o I Seminário de Intercâmbio de Alunos Pesquisadores 

(I SIAP); desde 2008, passou a ser realizado, anualmente, com a denominação de 

Encontro de Iniciação Científica (ENIC).  

 Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) - Conforme Resolução 

CONSU Nº 16/2007, que regulamenta o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação Científica (PIBIC) da Universidade Cruzeiro do Sul, a Iniciação 

Científica visa a despertar a vocação científica, incentivando a participação 

de alunos de graduação em atividades de pesquisa orientadas por docentes 

qualificados, contribuindo para a formação acadêmica e profissional do 

estudante.  

O PIBIC concede, anualmente, aos estudantes bolsas de iniciação, definidas 

pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, observando-se os critérios de 

mérito científico e acadêmico, viabilidade técnica e econômica do projeto e inserção 

às linhas de pesquisa institucionais.  

O PIBIC é voltado para a iniciação à pesquisa de alunos de graduação 

universitária e tem como objetivo contribuir para a formação de recursos humanos 

para a pesquisa. Conta com uma cota de 125 Bolsas, sendo 25 fornecidas pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 100 pela 

própria Universidade. 

A Universidade Cruzeiro do Sul tem apoiado os seguintes encontros: 

 ENID / ENIC – a Universidade tem se empenhado a cada ano, criando meios 

para que a cultura científica permeie a vida do aluno e que esta realidade 

seja cada vez mais presente em nosso ambiente acadêmico. 

Para tanto, a IES realiza anualmente o Encontro de Iniciação Científica 

(ENIC) e o Encontro de Iniciação à Docência (ENID). Ambos encontros cumprem o 

papel de estimular o pensamento científico e o interesse pela pesquisa, bem como 

ampliar a discussão científica e catalisar a formação de recursos humanos capazes 

de gerar maior desenvolvimento social.  

 

Graduação e pós-graduação EaD 

 

A Universidade Cruzeiro do Sul está consolidada entre as universidades 

brasileiras como instituição de grande porte e que têm compromisso com a 

qualidade da formação que oferece; por isso, orienta sua ação educativa na 
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participação ativa e crítica do aluno em sua aquisição de conhecimentos práticos e 

teóricos. 

Nos últimos anos, a Universidade ampliou sua inserção regional, passando a 

atuar nacional e internacionalmente, o que permite aos estudantes uma maior 

possibilidade de realizações de atividades acadêmicas em relação à produção 

intelectual e artística e a participação em projetos de extensão que extrapolam os 

limites regionais da Instituição, levando o conhecimento e as vivências práticas a 

todo o país. Há, ainda, parcerias e convênios para intercâmbio de alunos de 

graduação e de pós-graduação, vinculados a projetos de pesquisa realizados em 

colaboração com docentes da Universidade 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 Universidade preza pelo caráter da pesquisa e pela difusão do 

conhecimento de forma abrangente, sempre promovendo a participação dos 

estudantes em congressos nacionais e/ou internacionais, por meio de bolsas de 

pesquisa e com auxílio de incentivos logísticos e financeiro. Na Instituição, as ações 

de estímulo à produção acadêmica resultam em publicações científicas, didático-

pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais, em grande parte, a partir de 

planejamentos internos previstos nos projetos pedagógicos dos cursos e em ações 

desenvolvidas nos polos de educação a distância. 

Na EaD, entre algumas ações com intuito de ampliar a publicação acadêmica 

dos discentes, está surgindo 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: 
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I. Despertar a vocação científica, incentivando talentos entre estudantes de 

graduação. 

II. Incentivar a produção de conhecimento, de inovação, de desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

III. Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a 

qualquer atividade profissional. 

IV. Proporcionar ao bolsista a aprendizagem de métodos e de técnicas de 

pesquisa, bem como estimular o pensamento científico e criativo, ampliando a 

formação do discente. 

V. Estimular o envolvimento dos estudantes de graduação nas atividades 

científica, tecnológica e artístico-cultural. 

O Programa se caracteriza pela concentração em três áreas temáticas, que 

são congruentes com os objetivos específicos propostos anteriormente. São elas: 

I. Formação de Professores e Produção de Conhecimento. 

II. Políticas Públicas. 

III. Empreendedorismo e Inovação. 

No eixo temático Formação de Professores e Produção de Conhecimento, 

pretende-se proporcionar oportunidades para a criação e a participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador, 

permitindo que estes estudantes busquem a superação de dificuldades no processo 

de ensino/aprendizagem. 

Diversas temáticas podem ser discutidas nesta área de concentração, 

possibilitando a apresentação de diversas opções teóricas e metodológicas, além de 

instigar o debate de outros temas complexos e atuais, como: a interdisciplinaridade, 

a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, as tecnologias aplicadas ao contexto 

escolar e a produção de conhecimento no universo escolar. 

O eixo de Políticas Públicas compreende o conjunto de ações e de decisões 

do Estado, voltadas para resolver, ou não, um problema apresentado pela 

sociedade. Colocado de outra maneira, as Políticas Públicas são o conjunto de 

ações, de metas e de planos que os Governos, nacionais, estaduais ou municipais, 

traçam com o objetivo de promover o bem-estar da sociedade. 

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. 
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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. 

 

Pós-graduação - Stricto Sensu  

 

Como política e prática institucional de pesquisa, a Universidade Cruzeiro do 

Sul oferece, desde 1998, por meio do Fundo Institucional de Apoio à Pesquisa 

(FIAP), oito (8) Programas de Incentivo à Pesquisa que demonstram o caráter de 

pesquisa institucionalizada e que promovem as práticas de investigação científica e 

de apoio aos pesquisadores. Os recursos deste Fundo são previstos anualmente no 

orçamento da Universidade. Destacamos 04 (quatro) Programas de apoio à 

produção discente e à participação em eventos: 

1. PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC/CNPq e 

PIBIC/CRUZEIRO DO SUL): Concede aos alunos de graduação bolsas de 

Iniciação Científica com o objetivo de despertar a vocação científica mediante 

a participação em atividades de pesquisa, propiciando o fortalecimento e a 

consolidação das linhas de pesquisa da Instituição. Esse programa busca 

também acentuar a excelência na qualidade do ensino da Universidade, por 

meio da integração dos pesquisadores e os alunos com bolsa Institucional de 

iniciação científica. 

2. ESCRITÓRIO INSTITUCIONAL DE APOIO À PESQUISA (EIAP): Auxilia os 

docentes e discentes em relação aos recursos oriundos das agências de 

fomento na execução burocrática administrativa para que o pesquisador se 

dedique mais à pesquisa e à orientação dos pós-graduandos.  

3. PROGRAMA DE APOIO À PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA: destina recursos 

financeiros a serviços de revisão da gramática e ortografia de língua inglesa 

de artigos científicos; 
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4. PROGRAMA DE INCENTIVO À LÍNGUA INGLESA: curso destinado aos 

graduandos, pós-graduandos, docentes e funcionários da Universidade, por 

meio do convênio estabelecido com a escola de inglês online Rosetta. No 

entanto, a maioria dos docentes dos Programas de Pós-graduação comunica-

se em inglês.  

 

Eixo 4 – Políticas de Gestão 

 

Indicador 4.1 Titulação do corpo docente 

 

O corpo docente da Universidade, em dezembro de 2019, contava com 480 

docentes, dos quais 92,9% com titulação obtida em programa de pós-graduação 

stricto sensu. O quadro abaixo mostra a distribuição da titulação do corpo docente 

no período de 2017 a 2019. 

 

Quadro - Titulação do corpo docente  

Titulação 2017 % 2018 % 2019 % 

Doutores 215 46,54 217 47,59 232 48,3 

Mestres 208 45,02 205 44,96 214 44,6 

Especialistas 39 8,44 34 7,45 34 7,1 

Total 462 100 456 100 480 100 

Fonte: Censo 2019  

 

Em termos de Jornada docente, em dezembro de 2019, 210 docentes 

possuíam jornada parcial (43,8%);  166 (34,6%) jornada integral e 104 eram horistas 

(21,6%). 

A tabela a seguir demonstra como se comportou o número de professores em 

jornada no triênio 2017-2019. 

 

Quadro - Jornada do corpo docente  

Jornada 2017 % 2018 % 2019 % 

Tempo Integral 156 33,8 201 44,07 166 34,6 

Tempo Parcial 104 22,5 156 34,21 210 43,8 

Horistas 202 43,7 99 27,72 104 21,6 

Total 462 100 456 100 480 100 

Fonte: Recursos Humanos 
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Indicador 4.2 Política de capacitação docente e formação continuada 

 

A Universidade Cruzeiro do Sul, em conformidade com o que preconiza a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, orienta sua política de contratação e 

estabelece a titulação como critério prioritário para a escolha de docentes, bem 

como para a composição de jornada. O PDI explicita tal política que, conforme já 

mencionado, é definida pelo Conselho Universitário e implementada pela área de 

Recursos Humanos.  

O corpo docente da instituição tem sido durante vários anos de autoavaliação  

o indicador melhor avaliado pelo corpo discente. Tal avaliação positiva demonstra 

uma relação efetiva entre a política de carreira e o desempenho do corpo docente.  

As formas de acompanhamento do trabalho docente, bem como a sua 

capacitação, organizam-se a partir das diretrizes apontadas no PDI e PPI. Em 

consonância com esses documentos, o Programa de Capacitação Docente e o 

Programa de Qualificação Docente têm por objetivo a melhoria qualitativa do quadro 

docente da Universidade.  

O Programa de Capacitação Docente concede bolsas de estudo de Pós-

graduação Stricto Sensu; o Programa de Qualificação Docente consiste no auxílio à 

participação em eventos de natureza científico-tecnológica.   

A tabela a seguir apresenta a quantidade do atendimento em tais programas 

no triênio 2017-2019: 
 

 

Quadro - Atendimento dos programas de capacitação e qualificação docente  

Programa 2017 2018 2019 

Programa de Capacitação Docente 20 13 19 

Programa de Qualificação Docente 15 16 10 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa  

 

A Universidade Cruzeiro do Sul disponibiliza recursos e atividades que visam 

ao fortalecimento das condições de trabalho docente, tanto na perspectiva da 

carreira profissional, quanto no plano pessoal, tais como: representação nos órgãos 

colegiados; formação continuada, propiciada pelos programas de Qualificação 

Docente e Capacitação Docente, e Plano de Carreira. 

O Plano de Carreira se constitui na concretização de uma proposta na qual a 

valorização profissional e acadêmica prevalecem, proporcionando aos docentes 
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formas de crescimento na Instituição, tanto no sentido vertical (categorias), quanto 

no horizontal (níveis). 

A estrutura do quadro de carreira do pessoal docente é constituída pelas 

seguintes categorias: Professor Assistente; Professor Adjunto e Professor Titular. As 

categorias apresentam três níveis (I, II e III), dos quais o nível I é o mais elevado. 

A carreira prevê, como regime de trabalho, as categorias de regime integral, 

parcial e contínuo. Considera-se regime de tempo integral a jornada de 40 horas 

semanais, das quais até 50% de dedicação à docência.  

O Plano de Carreira Docente, que recebe a denominação oficial de Plano de 

Cargos e Carreira do Pessoal Docente, encontra-se protocolado no Ministério do 

Trabalho. 

Além das ações no âmbito dos programas acima citados, as Pró-reitorias de 

Graduação, de Educação a Distância e de Pós-graduação e Pesquisa e as 

Coordenações de Curso buscam a capacitação de seus docentes por meio da oferta 

regular de cursos, encontros / reuniões, palestras, entre outros. 

 

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 Universidade como um todo. 

A Mantenedora da Universidade Cruzeiro do Sul, 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 apresentam-se as informações sobre a titulação e jornada dos 

funcionários técnico-administrativos no triênio 2017 a 2019: 
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Quadro - Titulação de Funcionários Técnico-administrativos 

Titulação 2017 % 2018 % 2019 % 

Ensino Fundamental (incompleto)  6 0,94 2 0,3 3 0,31% 

Ensino Fundamental (completo) 14 2,2 21 2,7 15 1,55% 

Ensino Médio 326 51,34 310 39,7 399 41,35% 

Graduação 245 38,58 386 49,5 470 48,70% 

Pós-graduação Lato Sensu 40 6,3 57 7,3 68 7,05% 

Pós-graduação Stricto Sensu 4 0,64 4 0,5 10 1,04% 

Total 635 100 780 100 965 100% 

Fonte: Recursos Humanos 

 

Quadro - Jornada de Funcionários Técnico-administrativos 

Titulação 2017 % 2018 % 2019 % 

Jornada de 44h 454 71,49 548 70,3 627 64,97% 

Jornada de 20h à 43h 172 27,09 220 28,2 323 33,47% 

Jornada menor que 20h 9 1,42 12 1,5 15 1,55% 

Total 635 100 780 100 965 100,00% 

Fonte: Recursos Humanos 

 

No que diz respeito à comunicação entre a Instituição e seus colaboradores, o 

Jornal # Rede Cruzeiro do Colaborador, o site institucional 

(www.cruzeirodosul.edu.br) e os murais internos são os veículos utilizados para 

manter o corpo docente e técnico-administrativo informados sobre as ações da IES, 

acadêmicas e 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, de pós-graduação, de extensão e os 

cursos técnicos, 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 de Informação e 

Comunicação (TICs), realizado semestralmente. 

 Atividades do Programa de Formação Continuada de Coordenadores de 

Polos de Educação a Distância. 
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 Formação de tutores para cursos a distância, realizada por meio de cursos 

específicos, oferecidos a cada semestre, gratuitamente. 

As atividades de tutoria para os tutores online, os tutores presenciais e os 

supervisores de tutoria são regidas por regulamento aprovado pelo CONSEPE e 

pelo CONSU, dentre os quais se pode citar o Quadro de Tutores (Resolução 

CONSU nº 66/2010). O quadro de tutores 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, aprovado pela Resolução CONSU n° 152/2009. 

A PREAD promove, sistematicamente, um programa de qualificação dos 

tutores, por meio de oficinas, workshops, seminários e cursos online e presenciais 

que visam à formação continuada dos tutores. As evidências e as documentações 

destas atividades de qualificação podem ser consultadas na própria instituição. 

O programa de formação continuada de tutores engloba três dimensões: 

 capacitação no domínio específico do conteúdo; 

 capacitação em mídias de comunicação; e 

 capacitação em fundamentos da EAD e no modelo de tutoria. 

Essas três dimensões são apresentadas contemplando três eixos: os 

aspectos de aprendizagem, os de comunicação e linguagem e os tecnológicos. 

Esses eixos são considerados essenciais no modelo de educação a distância da 

Universidade. 

A Supervisão de Tutoria, juntamente com a Coordenação Pedagógica, ambas 

vinculadas à PREAD, 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 
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do perfil da Universidade, 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 

 

A Universidade Cruzeiro do Sul desenvolveu um modelo de gestão 

compartilhada entre a Mantenedora e a Mantida, na esfera da Reitoria, com suas 

Pró-reitorias de Graduação e Extensão, de Pós-graduação e Pesquisa e da 

Educação a Distância. Ressalta-se que tal modelo permite a participação da 

comunidade universitária em todas as discussões relacionadas à gestão, por meio 

das reuniões de conselhos, comitês e comissões nas diversas áreas, além das 

reuniões ampliadas da Reitoria e da CPA.   

A estrutura organizacional da Universidade Cruzeiro do Sul pode ser 

visualizada no organograma a seguir:              
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Organograma da Universidade Cruzeiro do Sul 

 

 

 

Fonte: Gerência de Comunicação & Marketing 
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Todas as decisões são discutidas desde o início da proposição nos 

Colegiados de Curso, NDEs, até chegar aos Colegiados Superiores e de apoio às 

Atividades Acadêmicas que, de acordo com a matéria se pronunciarão para a 

aprovação ou não de cada processo instaurado.  

Compõem os Colegiados Superiores da Universidade Cruzeiro do Sul: o 

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

(CONSEPE). 

O CONSU é o órgão máximo da Universidade, de natureza normativa, 

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

Universidade. 

O CONSEPE é um órgão de natureza normativa, consultiva e deliberativa e 

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

extensão. Sua constituição e competências constam, também, no Estatuto da 

Universidade. 

Entre os órgãos de apoio às atividades acadêmicas, para atendimento às 

atividades administrativas de docentes e discentes, estão: a Secretaria-geral, a 

Secretaria de Controle e Registros Acadêmicos - SCRA, a Central de Atendimento 

ao Aluno - CAA, o Setor de Apoio Técnico Pedagógico, o Comitê de Ética 

Institucional, o Comitê de Ética em Pesquisa, a Comissão de Ética no Uso de 

Animais, os Comitês Científicos, os Conselhos de Cursos e a Comissão Própria de 

Avaliação - CPA. 

As políticas de gestão de pessoas na Universidade são definidas pelo 

Conselho Universitário e implementadas pela Gerência de Recursos Humanos. 

Cabe a essa gerência o acompanhamento das contratações, da implementação dos 

planos de carreira (Docente e Técnico-administrativo) e, ainda, a gestão dos 

benefícios oferecidos a docentes e profissionais técnico-administrativos da 

Universidade. 

 

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 
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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 apoiar 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. 
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6. Acesso às Bibliotecas Virtuais. 

7. Prazos e calendários. 

8. Aspectos Pedagógicos e Desenho Educacional. 

9. Produção de Recursos Audiovisuais. 

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. 
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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. 

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 - Fluxo do setor de produção 
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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. 

A figura a seguir representa o fluxo de produção adotado pelo 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 uma década, produzindo materiais para 

EaD. 

Figura – Fluxo de desenvolvimento e produção de materiais 
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Indicador 4.7 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento 

institucional / Indicador 4.8 Sustentabilidade financeira: participação da 

comunidade interna 
 

Superar e manter em alto nível este referencial, tem sido a meta da Cruzeiro 

do Sul. 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. 

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 Universidade 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 Instituição 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: Reitoria, Pró-reitorias, Cursos, Programas, Áreas de Apoio, 

Setores e Seções. 
 

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 
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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 nos campi, 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. 

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, da educação a distância e da gestão são objetivos 

expressos no PDI da IES.  

A Universidade conta com uma política orçamentária que não se restringe 

unicamente à previsão de receitas e estimativa de despesas. Essa política envolve 



169 
 

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 Universidade, sob o ponto de vista financeiro, responsabiliza-se pela 

implantação e manutenção dos programas de pós-graduação e pelo 

desenvolvimento de pesquisa, sem dependência de financiamento de órgãos 

externos. Entretanto, o desenvolvimento de projetos apoiados pelas agências de 

fomento é de grande importância e vem sendo incentivado por meio do programa de 

captação de recursos. Por essa razão, existe um plano de incentivos à captação de 

recursos, já existindo, nesse sentido, um elemento estimulador dentro do Plano de 

Carreira Docente. 

As tabelas a seguir apresentam os valores anuais de custeio e de 

investimentos da Universidade em seus quatro Campi. 

Quadro - Custeio   

2017 2018 2019 

274.731.527 295.748.488 316.746.631 

Fonte: Financeiro 

Quadro - Investimentos  

2017 2018 2019 

7.531.606 22.305.706 30.390.909 

 Fonte: Financeiro 
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Eixo 5 – Infraestrutura 

 

Indicador 5.1 Instalações administrativas 

 

A Universidade busca oferecer os melhores e mais atualizados recursos para 

que alunos, professores e funcionários desenvolvam suas atividades com qualidade, 

coerência e adequação aos planos de ensino dos cursos. 

Segundo os resultados da Avaliação do Ensino de Graduação (cursos 

presenciais) - 2019 em relação ao indicador infraestrutura, os três fatores com maior 

índice de satisfação dos alunos apontados foram: serviços da biblioteca (89,39%), 

acervo da biblioteca (87,21%) e o sistema de comunicação interno (84,35%). Em 

relação aos professores foram destacados os serviços de wifi (95,39%), o acervo da 

biblioteca (93,04%) e os serviços da biblioteca (92,55%).  

Os espaços da instituição são mantidos limpos e organizados e permitem o 

bom desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

administrativas, em seus quatro campi.  

Figura – Campus São Miguel 

 

Fonte: Site da Universidade 

O campus São Miguel, situado na Av. Dr. Ussiel Cirilo, 225, é composto por 4 

blocos: A, B, C e D, sendo os três primeiros localizados num mesmo terreno e com 

acesso direto para uma área de convivência, na qual estão localizados os setores de 

serviços aos alunos: CAA, sala de Webclass, além de livraria, papelaria, copiadora,  

praça de alimentação e lojas de vários segmentos. 

O bloco A comporta alguns laboratórios e as salas de aula do Colégio 

Cruzeiro do Sul. Em seu subsolo está o refeitório dos funcionários e sanitários. A 

área do colégio expande suas salas para parte do bloco B que, por sua vez, 

comporta a maior parte dos laboratórios, algumas salas de aula, a biblioteca e a 

Secretaria de Registros e Controles Acadêmicos. No Bloco C, temos a Clínica de 
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atendimento Odontológico, o Núcleo de Psicologia, o Laboratório de Avaliação 

Psicológica, o Gabinete da Reitoria, das Pró-reitorias e das respectivas Assessorias, 

Comissão Própria de Avaliação, Coordenações de Curso, Sala dos Professores, 

Sala de Reuniões e Secretaria da Pós-graduação. 

O bloco D está localizado à Av. Ussiel Cirilo, 93. Esse prédio dispõe de 

Auditório, de Salas de Aula, Lanchonete e a Clínica de Fisioterapia.  

Ao lado do prédio central estão localizados o Núcleo Jurídico e um edifício de 

cinco andares que abriga, no subsolo, os Laboratórios do Curso de Comunicação e 

o Núcleo de Artes. O Complexo Veterinário está operando em prédio, construído 

próximo ao campus com três subsolos e um piso térreo. Nesse espaço, encontra-se, 

também, o Centro de Tecnologia. A Universidade conta, ainda, como um moderno 

Complexo Esportivo, construído em terreno próprio (7.000 m2). Nesse Complexo, os 

alunos de pós-graduação e iniciação científica, vinculados ao Programa de Pós-

graduação em Ciências do Movimento Humano, realizam as coletas de dados de 

voluntários, participantes dos programas de exercícios físicos, para a elaboração 

das teses, dissertações e projetos envolvendo pesquisa em seres humanos. 

Figura – Campus Anália Franco 

 
Fonte: Site da Universidade 

O campus Anália Franco, situado na Av. Regente Feijó, 1.295, Tatuapé, São 

Paulo, é composto por dois prédios: o Anália Franco e o Luiza De Marchi Padovese. 

As salas de aulas estão distribuídas em ambos os prédios. No prédio Anália Franco, 

encontram-se também a Biblioteca, a Brinquedoteca, o Núcleo Jurídico, os 

Laboratórios de Informática, o Centro Acadêmico-administrativo (sala da Assessoria 

do campus, sala da Mantenedora e da Reitoria, sala dos Professores e sala das 

Coordenações de Curso, Comercial, Sistemas, Sala de reuniões, Coordenação de 

Informática, Financeiro). A Área de Convivência está localizada no subsolo. 

No prédio Luíza De Marchi Padovese estão localizados os dois Auditórios, os 

Laboratórios de Ciências Biológicas, Laboratório de Pesquisa e Biotério, 
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Microscopia, Avaliação Psicológica, os Núcleos de Comunicação e de Enfermagem, 

os Laboratórios de Engenharia Civil, Laboratório de Engenharia Eletroeletrônica e 

Mecânica, Laboratório de Gastronomia e Panificação, uma segunda Área de 

Convivência, o Polo EAD, Central de Atendimento ao aluno (CAA), as coordenações 

de Farmácia, Gastronomia, Arquitetura e Nutrição. Ainda, na área interna do 

campus, estão os Laboratórios de Anatomia, Núcleo de Arquitetura e o Laboratório 

Multidisciplinar (usado pela Nutrição e Farmácia). Na área externa do campus, ficam 

o Núcleo de Estudo e Atendimento Psicológico e o Laboratório do Curso de 

Farmácia. 

Figura – Campus Liberdade 

 
Fonte: Site da Universidade 

No campus Liberdade, situado à Rua Galvão Bueno, 868, Liberdade, São 

Paulo, no bairro da Liberdade, a Cruzeiro do Sul ocupa um edifício de dois blocos de 

13 andares cada um. No bloco A, encontram-se as salas de aulas, o Centro 

Acadêmico-administrativo (sala da Assessoria do campus, Gabinete da Reitoria e 

das Pró-reitorias, sala dos professores e sala de reuniões); a Biblioteca, os 

Laboratórios de Informática e os de Criatividade. 

No bloco B, estão os Laboratórios de Informática, as salas de aula da Pós-

graduação, o Anfiteatro, a Tesouraria, o Setor de Manutenção, o Refeitório dos 

Funcionários, o Almoxarifado, os Laboratórios de Avaliação Psicológica, de 

Microscopia, Odontologia a Laser, de Anatomia, de Interpretação Radiológica, a 

Clínica de Odontologia, o Núcleo de Enfermagem, e o Instituto de Ciências da 

Atividade Física e Esporte. Próximos, ficam o laboratório do curso de Visagismo e o 

Núcleo de Estudo e Atendimento Psicológico. 
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Figura – Campus Paulista 

 

Fonte: Site da Universidade 

No campus Paulista, Situado na Av. Paulista, 1415, São Paulo no bairro da 

Bela Vista, a Cruzeiro do Sul, ocupa um edifício com dois blocos de 16 andares cada 

um. No bloco da Avenida Paulista, encontra-se as salas de aulas, Sala dos 

professores, Reitoria, Sala dos coordenadores, Secretaria de Registros Acadêmicos 

e Laboratórios multidisciplinares. 

No bloco da Alameda Santos, estão concentrados os laboratórios 

multidisciplinares das áreas da saúde, bem como os laboratórios de informática e 

laboratórios das áreas de engenharias, Biblioteca, Central de atendimento ao Aluno, 

Central de atendimento financeiro e área de convivência com cantina. 

Todos os campi estão perfeitamente adequados em termos de acessibilidade 

e mobilidade interna. É importante ressaltar que a equipe de segurança e o corpo de 

funcionários estão preparados para auxiliar e orientar os portadores de 

necessidades especiais, quando necessário. 

Estes também estão devidamente preparados no que se refere à 

disponibilização de equipamentos para os docentes. A Universidade sempre buscou 

oferecer recursos de ponta para que alunos, professores e funcionários possam 

desenvolver suas atividades com mais qualidade. Além dos laboratórios, na sala dos 

professores dos quatro campi há computadores com acesso à internet para uso 

exclusivo. 

Para as atividades dos funcionários, a Universidade disponibiliza, em média, 

um computador para cada um deles, com acesso à internet, e-mail, pacote Office e 

sistema de informação. Isso proporciona agilidade nas atividades de pesquisa, de 

comunicação, de automação da parte administrativa e de disponibilização rápida e 

eficiente das informações. 
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Cada campus oferece recursos de multimídia em todas as salas de aula, o 

que permite que professor e aluno os utilizem em todas as aulas.  

Existem duas redes de comunicação: a acadêmica e a administrativa, com 

porte compatível às dimensões da comunidade acadêmica e às atividades 

administrativas desenvolvidas.  

A expansão do parque de informática é feita por projeto, de acordo com a 

demanda de cada área. O Plano de Expansão dos softwares e equipamentos para 

rede Acadêmica é totalmente coerente com a política constante do PDI. Para o 

período de 2019 a 2023, a missão é: “promover a reestruturação dos processos 

acadêmico-administrativos, buscando eficiência, agilidade e facilidade de acesso a 

dados e informações” e “desenvolver sistemas para a gestão acadêmico-

administrativa que garantam a gestão sustentável, eficiente e eficaz”. 

A manutenção das instalações e dos equipamentos em todos os campi é 

realizada em perfeita consonância com as necessidades dos diversos cursos e 

setores administrativos; é mantida dentro da perspectiva da manutenção preventiva, 

reduzindo, sensivelmente, a necessidade de ações curativas ou de reparos maiores. 

Empresas terceirizadas de manutenção estão sempre à disposição em quaisquer 

necessidades. 

No que se refere aos laboratórios busca-se atender às necessidades dos 

usuários, oferecer-lhes espaço adequado e serviço pontual e de qualidade, 

procurando garantir a satisfação dos serviços prestados.  

A seguir, apresentam-se as quantidades de instalações acadêmicas e 

administrativas, por campus: 

 

Quadro – Instalações administrativas dos campi 

 
 

Campus São Miguel 
Campus Anália 

Franco 

Campus 

Liberdade 
Campus Paulista 

Áreas Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

Instalações 

Administrativas 

2017 45 2.894,10 11 229,48 29 815,36 - - 

2018 45 2.894,10 13 407,32 29 815,36 07 217,51 

2019 45 2.894,10 13 407,32 29 815,36 07 217,51 

Obs: A estrutura detalhada encontra-se em documentos à disposição das comissões de verificação. 

Fonte: Administrativo      
 

Sistema de registro acadêmico 
 

Os registros acadêmicos na Universidade Cruzeiro do Sul passam por duas 

secretarias específicas:  
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1) Secretaria-geral:  

 

A Secretaria Geral é um órgão executivo, subordinado à Reitoria, responsável 

pela expedição dos atos legais institucionais internos, organização e gerenciamento 

dos processos submetidos aos Colegiados Superiores, pelas solenidades de 

colação de grau e pelo registro dos diplomas. 

 

Dos Colegiados Superiores 

 

Os colegiados superiores estão vinculados aos órgãos da administração 

superior da Universidade, descritos no Artigo 6º do Estatuto. São eles: Conselho 

Universitário (CONSU) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). A 

responsabilidade da Secretaria Geral para com esses conselhos, é de organizar a 

composição dos conselhos, observando a vigência de mandato dos membros que os 

compõem de acordo com o Estatuto, elaborar os calendários de reuniões anuais, 

gerenciar os processos submetidos aos referidos conselhos, distribuir entre os 

membros para análise e parecer, bem como expedir os atos legais que os aprovam 

registrados em ata e disponibilizá-los à comunidade acadêmica.  

 

Da Colação de Grau 

 

A colação de grau precede da elaboração, do calendário das solenidades com 

datas pré-definidas em Calendário Geral, pela Secretaria Geral, aprovado pelo 

Conselho Universitário (CONSU). 

A organização e condução do cerimonial de Colação de Grau dos cursos de 

Graduação, nas modalidades presenciais e a distância, em Polos sedes da 

Universidade Cruzeiro do Sul, são realizados pela Secretaria Geral, por meio da 

contratação de empresas de formatura para realização das colações de grau oficiais 

com solenidade, bem como realização de colação de grau oficial no Gabinete da 

Reitoria sem cerimonial, conforme definidas em Regulamento Próprio.  

 

Dos Registros de Diplomas 

 

Os registros dos diplomas, de Graduação nas modalidades presencial e a 

distância e de Pós-graduação Stricto Sensu, são feitos pela Secretaria Geral e 

disponibilizados para consulta pública nos sites das IES e no Diário Oficial da União 

(DOU).  
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2) Secretaria de Registros Acadêmicos:  

 

Cabe ao setor, os seguintes serviços: cadastro de matrizes curriculares; 

parametrizações dos períodos para matrículas, cadastros de faltas e notas; 

expedição de documentos, tais como histórico escolar, declarações diversas, 

certificados, conteúdos programáticos, diplomas, exceto a fase de registro, 

apostilamentos em diplomas; cadastro de dispensas de disciplinas após análises e 

concessões dos Coordenadores de Cursos; transferências diversas de alunos 

(curso, campus, turma e turno); conferência e revisão das análises curriculares, 

realizadas pelos Coordenadores de Cursos, de transferências de outras 

Instituições e de candidatos já diplomados;  impressão e organização de 

diários de notas, diários de classe; cadastro e baixa de trabalho de 

complementação de carga horária; emissão semestralmente das fichas 

individuais/boletins; organização do arquivo - ativo e inativo; emissão e 

distribuição de listas de frequência e de provas; levantamento de notas e faltas 

para os processos que solicitam revisão e para dos alunos que contaram com 

exercícios domiciliares para compensação de ausências; alterações de notas e 

faltas via termos de alterações, após o prazo regular de cadastro; trancamento e 

cancelamento de matrículas; destrancamentos de matrícula – alterações para 

matriz curricular vigente e respectivo semestre, bem como cadastros das 

dispensas e equivalências; emissão e distribuição da relação de alunos por 

disciplinas, que servem para auxiliar o Professor no controle de notas e 

participação dos alunos; conferência dos prontuários e atualizações, quando 

fundamentadas; cadastro dos resultados das Provas de Aproveitamento de 

Estudos (PAE); cadastros de alunos de acordo com os parâmetros do Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE); análise, fundamentação e 

manifestação nos pedidos de: concessão de exercícios domiciliares para 

compensação de ausências de alunos com licença médica,  de Segunda 

Chamada de Avaliações Regimentais, de inclusão e/ou trancamento de disciplina 

isolada, de dilatação de prazo de integralização dos cursos e informações ao 

financeiro sobre a situação acadêmica para avaliações de devolução de valores; 

elaboração de Relatórios solicitados que envolvam dados acadêmicos; 

atendimento pessoal, telefônico e por e-mail de alunos e seus familiares; 

discussão de propostas para atualização do sistema informatizado de gestão 
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acadêmica; participação em comissões; representação da Universidade em 

processos jurídicos de demanda acadêmica, na qualidade de preposição ou 

testemunha. 

A Universidade desenvolveu o Sistema Integrado de Administração 

Acadêmica (SIAA). Ele possui várias entradas para registros acadêmicos das mais 

diversas ordens, entre eles: Atividades Complementares, informações sobre a CPA, 

diário de classe, disponibilidade de horário dos professores, diversos cadastros, tais 

como estágios, faltas, monitoria, notas, planos de ensino, prova integralizada e 

relatórios diversos. 

Importante ressaltar que o SIAA funciona completamente on line, dessa 

maneira facilitando a entrada do usuário (alunos, professores e funcionários) de 

diversas localidades. 

Em 2014, foi implantado na Universidade a Gestão Eletrônica de Documentos 

(GED) que consiste na implantação do prontuário eletrônico dos alunos, permitindo a 

rápida consulta, redução da necessidade de espaço para arquivos e redução de 

impressão de papéis, bem como para atender plenamente a Portaria n° 315 de 4 de 

abril de 2018, que trata do acervo acadêmico. Os aplicativos foram desenvolvidos 

em parceria com a empresa SysDocs e atualmente regida pela empresa Ábaris. 

 

Indicador 5.2 Salas de aula  

 

Todas nossas salas de aula contemplam carteiras em padrão barga que se 

adequam ao aluno respeitando sua condição seja destro ou canhoto, lousas brancas 

com pinceis para ilustrações dos conteúdos apresentados, projetores multimídia e 

caixa de som com microfone e cabo de som, sistema de refrigeração forçada por 

ventiladores e/ou aparelhos de ar condicionado, além de mobiliários adequados para 

o professor constituído por mesa e cadeira respeitando as leis de ergonomia. 

Para os casos de alunos PCDs, a Instituição tem mobiliários adequados que 

respeitam as necessidades destes alunos, são mesas para cadeirantes e cadeiras 

especiais. 

A seguir apresenta-se a infraestrutura disponível:  
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Quadro – Salas de aula dos campi 

 
 

Campus São Miguel 
Campus Anália 

Franco 
Campus Liberdade Campus Paulista 

Áreas Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

Salas de 

aula 

2017 142 10.999,89 76 4.675,40 51 3.177,75 - - 

2018 142 10.999,89 72 4718,93 52 3.245,95 40 3.065,05 

2019 142 10.999,89 72 4718,93    52  3.245,95 76 7.272,95 

Obs: A estrutura detalhada encontra-se em documentos à disposição das comissões de verificação. 

Fonte: Administrativo      

 

Indicador 5.3 Auditório(s) 

 

Nossos auditórios têm sistema acústico apropriado com iluminação 

direcionada, sistema de som automatizado e projeção de alta qualidade, para 

desenvolvimento de atividades didáticas contemplando uma melhor qualidade no 

desenvolvimento de seminários, palestras, peças teatrais e outros projetos que 

visem o desenvolvimento sócio cultural.  

A seguir apresenta-se a infraestrutura detalhada dos auditórios:  

 

Quadro – Auditórios dos campi 

 
 

Campus São Miguel 
Campus Anália 

Franco 
Campus Liberdade Campus Paulista 

Áreas Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

Auditórios 

2017 03 603,36 02 420,25 03 137,55 - - 

2018 03 603,36 02 420,25 03 137,55 - - 

2019 03 603,36 02 420,25 03 137,55 - - 

Obs: A estrutura detalhada encontra-se em documentos à disposição das comissões de verificação. 

Fonte: Administrativo   

 

Indicador 5.4 Sala de professores 

 

Nossos gabinetes e sala para docentes contempla baias com computadores 

para fomento e desenvolvimento de atividades institucionais, baias de uso livre para 

desenvolvimento diversos, espaço de lazer com mesas, sofás, espaço gourmet com 

café, chá e bebedouro, mesas de reunião, salas de reunião reservada, sala de 

orientação para professores e coordenadores, sala para uso em tempo integral com 
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material de escritório, computadores, sistema de refrigeração e climatização e 

telefone para comunicação interna e externa. 

A seguir apresenta-se a infraestrutura disponível: 

 

Quadro – Gabinetes e salas para docentes dos campi 

 
 

Campus São Miguel 
Campus Anália 

Franco 
Campus Liberdade Campus Paulista 

Áreas Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

Gabinetes 

para 

professores 

2017 10 60,55 02 63,26 02 192,99 - - 

2018 18 82,55 02 63,26 02 192,99 - - 

2019 18 82,55 02 63,26 02 192,99    01 89,32 

Salas para 

docentes 

2017 03 261,93 02 48,93 02 192,99 - - 

2018 03 261,93 02 48,93 02 192,99 01 169,73 

2019 03 261,93 02 48,93 02 192,99 01 169,73 

Obs: A estrutura detalhada encontra-se em documentos à disposição das comissões de verificação. 

Fonte: Administrativo   

 

Indicador 5.5 Espaços para atendimento aos discentes 

 

A Central de Atendimento ao Aluno, conta com espaços de atendimento 

presencial e online aos alunos da Cruzeiro do Sul, estando a disposição para 

atendimentos pessoais por meio de analistas de atendimento ou via totem de 

autoatendimento dispostos pelos campi da Cruzeiro do sul.   

A seguir apresenta-se a infraestrutura disponível: 

 

Quadro – Central de atendimento ao aluno dos campi 

 
 

Campus São Miguel 
Campus Anália 

Franco 
Campus Liberdade Campus Paulista 

Áreas Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

Central de 

atendimento 

ao aluno 

2017 01 131,41 01 79,90 01 60,62 - - 

2018 01 131,41 01 79,90 01 60,62 02 15,53 

2019 01 131,41 01 79,90 01 60,62 02 15,53 

Obs.: A estrutura detalhada encontra-se em documentos à disposição das comissões de verificação. 

Fonte: Administrativo      

 

Indicador 5.6 Espaços de convivência e de alimentação 

 

Os espaços de convivência e alimentação possuem ambientes agradáveis 

com mesas e balcões para permanência, cantinas, lojas de fotocópia e papelaria. 
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A seguir apresenta-se a infraestrutura detalhada dos espaços disponíveis: 

 

Quadro – Espaço de convivência e alimentação dos campi 

 
 

Campus São Miguel 
Campus Anália 

Franco 
Campus Liberdade Campus Paulista 

Áreas Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

Espaço de 

convivência e 

alimentação 

2017 02 5.453,77 02 429,23 01 315,9 - - 

2018 02 5.453,77 02 429,23 01 315,9 01 119,25 

2019 02 5.453,77 02 429,23 01 315,9 01 119,25 

Obs: A estrutura detalhada encontra-se em documentos à disposição das comissões de verificação. 

Fonte: Administrativo      

 

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 seguir apresenta-se a infraestrutura detalhada dos campi:  

 

Quadro – Laboratórios especializados dos campi 

 
 

Campus São Miguel 
Campus Anália 

Franco 
Campus Liberdade Campus Paulista 

Áreas Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

Laboratórios 

especializados 

2017 96 6.286,98 38 2.531,66 24 1.120,75 - - 

2018 96 6.286,98 38 2.531,66 24 1.052,55 20 2057.74 

2019 96 6.286,98 38 2.531,66 24   1.052,55 21  2.381,74 

Obs: A estrutura detalhada encontra-se em documentos à disposição das comissões de verificação. 

Fonte: Administrativo      

 

Indicador 5.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 

 

A sala de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA) localiza-se na 

sede da Universidade Cruzeiro do Sul, mezanino do bloco C do campus São Miguel. 

Tal espaço é equipado com computadores, linhas telefônicas, cadeiras ergométricas 

e mesas. Trata-se de ambiente com acústica adequada, ventilação e luminosidade 

natural e artificial. 
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O espaço de trabalho viabiliza de forma plena a atuação dos membros da 

CPA oferecendo um espaço com equipamentos adequados e com acesso a internet. 

Há, ainda, integração com impressora e armários para que sejam guardados os 

materiais e os equipamentos pessoais com segurança. 

O espaço de trabalho possui condições físicas e de tecnologia da informação 

para coleta e análise dos dados, permitindo, ainda, a utilização de recursos 

tecnológicos para implantação da metodologia escolhida para o processo de 

autoavaliação.  

A CPA conta com sistema informatizado que foi desenvolvido pelo próprio 

departamento de sistemas da Universidade. 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, tutores 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. 
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Indicador 5.9 Bibliotecas: infraestrutura / Indicador 5.10 Bibliotecas: plano de 

atualização do acervo 

 

A Cruzeiro do Sul Educacional engloba onze instituições e dezesseis 

bibliotecas: a Universidade Cruzeiro do Sul (quatro bibliotecas), o Centro 

Universitário Módulo (uma), o Centro Universitário do Distrito Federal – UDF (uma), 

a Universidade Cidade de São Paulo – UNICID (duas), a Universidade de Franca – 

UNIFRAN (uma), a Faculdade de São Sebastião – FASS (uma), o Centro 

Universitário Nossa Senha do Patrocínio – CEUNSP (duas), o Centro Universitário 

da Serra Gaúcha – FSG / Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha – FTSG 

(duas), a Faculdade Inedi – CESUCA (uma) e o Centro Universitário de João Pessoa 

– UNIPÊ (uma). As bibliotecas são integradas e trabalham em forma de Sistema.  

A Universidade Cruzeiro do Sul conta com quatro bibliotecas setoriais dos 

Campi: Anália Franco, Liberdade e Paulista e uma Biblioteca Central Prof. Gilberto 

Padovese, sediada em São Miguel Paulista.  

A seguir apresenta-se a infraestrutura para o atendimento às demandas: 
 

Quadro – Biblioteca dos campi 

 
 

Campus São Miguel 
Campus Anália 

Franco 
Campus Liberdade Campus Paulista 

Áreas Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

Biblioteca 

2017 01 1.492,10 01 423,47 01 423,47 - - 

2018 01 1.492,10 01 423,47 01 423,47 01 362,78 

2019 01 1.492,10 01 423,47 01 423,47 01 362,78 

Obs: A estrutura detalhada encontra-se em documentos à disposição das comissões de verificação. 

Fonte: Administrativo      

 

A Biblioteca adota sistema de livre acesso ao seu acervo e disponibiliza uma 

coleção de aproximadamente 291 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 a evolução do acervo no triênio (2017 a 2019): 
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Quadro - Acervo Bibliográfico   

ESPECIFICAÇÃO 

2017 2018 2019 

Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares 

Livros e Teses 93.693 243.497 93.238 253.186 95.680 263.087 

Multimídia  5.839  5.839 5.839  5.839 399 561 

E-books (acesso 
ilimitado) 

14.970  14.970 17.746  17.746 25.890 25.890 

Normas Técnicas 
(acesso ilimitado) 

2.000  2.000 2.000  2.000 2.000  2.000 

TOTAL 116.502 266.306 118.823 278.771 121.969 291.538 

       

PERIÓDICOS 

2017 2018 2019 

Periódicos nacionais: 
Acesso gratuito Scielo 
Bases de dados: Portal 

Capes - RT Online 
(Assinatura) 

Periódicos nacionais: 
Acesso gratuito Scielo 
Bases de dados: Portal 

Capes - RT Online 
(Assinatura) 

Periódicos nacionais: 
Acesso gratuito Scielo 
Bases de dados: Portal 

Capes - RT Online 
(Assinatura) 

Fonte: Biblioteca 

 

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 Central Prof. Gilberto Padovese – Campus São Miguel 

 

A Biblioteca Central, no campus São Miguel, possui instalações adequadas 

tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista técnico. Concebida com 

amplos espaços abertos para favorecer a iluminação natural, as áreas de estudos 

individuais são definidas pelo uso de mesas individuais, facilitando a leitura isolada e 

a concentração nos estudos. Existe acesso adequado para cadeirantes e os 

funcionários estão aptos a recepcioná-los e ajudá-los quando solicitados. 

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

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

menores. 

 

Biblioteca Setorial – Campus Anália Franco 

 

A Biblioteca Setorial do campus Anália Franco está localizada em ponto 
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central do campus e conta com recursos tecnológicos adequados, tanto para o 

atendimento e controle de acesso e uso quanto para pesquisa em acervo. Tem 

entrada lateral, com acesso adequado para cadeirantes, microcomputador no térreo 

e funcionários aptos a recepcioná-los e ajudá-los quando solicitados. 

 

Biblioteca Setorial - Campus Liberdade 

 

A Biblioteca Setorial do campus Liberdade está localizada no último andar do 

prédio principal e sua estrutura conta com todos os recursos tecnológicos para 

atendimento, controle de acesso e pesquisa ao acervo. Existe acesso adequado 

para cadeirantes e os funcionários estão aptos a recepcioná-los e ajudá-los quando 

solicitados. 

 

Biblioteca Setorial - Campus Paulista. 

 

A Biblioteca Setorial do Campus Paulista está localizada no 4º andar do 

prédio Alameda Santos e sua estrutura conta com todos os recursos tecnológicos 

para o atendimento, controle de acesso, pesquisa ao acervo, acesso adequado para 

alunos com necessidades especiais e funcionários aptos para recepcioná-los e 

ajudá-los quando solicitados. 

 

Informatização das Bibliotecas 

 

O Sistema de Bibliotecas, desde 2013, 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, 
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expansão e atualização de coleções, juntamente com a Reitoria e Pró-Reitorias da 

Universidade. 

A dedicação está voltada para todos os cursos de graduação, pós-graduação 

e demais programas da Universidade, 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.  

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 Universidade.  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. Quanto 

aos periódicos internacionais, a Universidade tem acesso ao Portal CAPES que 

cobre todas as áreas do conhecimento. 

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. 
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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 

 

As salas de apoio de informática ou estrutura equivalente atendem às 

necessidades institucionais, considerando os equipamentos, as normas de 

segurança, o espaço físico, o acesso à internet, a atualização de softwares, a 

acessibilidade (incluindo recursos tecnológicos transformadores), os serviços, o 

suporte, as condições ergonômicas e a oferta de recursos de informática 

comprovadamente inovadores.  

Estas estruturas contam com serviços de manutenção e suporte prestados 

dentro e fora do período de atividades, garantindo o pleno funcionamento assim 

como o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para a comunidade 

acadêmica. 

As necessidades de implantação e atualização de recursos de software são 

supridas sob demanda das necessidades dos cursos, além da maioria das vezes 

serem prontamente atendidas pelos planos de atualização automática de softwares 

praticados pela instituição.  

A seguir apesenta-se as informações quanto aos laboratórios de informática e 

espaços webclass:  
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Quadro – Laboratórios de Informática e Webclass dos campi 

 
 

Campus São Miguel 
Campus Anália 

Franco 

Campus 

Liberdade 
Campus Paulista 

Áreas Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

Laboratórios 

de 

Informática 

2017 16 1.194,28 08 506,08 07 462,82 - - 

2018 16 1.194,28 08 506,08 07 462,82 02 237,54 

2019 16 1.194,28 08 506,08 07 462,82 02 237,54 

Webclass 

2017 01 78,24 01 62,20 01 58,73 - - 

2018 01 78,24 01 62,20 01 58,73 01 63,51 

2019 01 78,24 01 62,20 01 58,73 01 63,51 

Obs: A estrutura detalhada encontra-se em documentos à disposição das comissões de verificação. 

Fonte: Administrativo   

 

Indicador 5.12 Instalações sanitárias 

 

Todos os campis da universidade possuem banheiros adequados com 

acessibilidade, e verificação de manutenção periódica. 

A seguir apresenta-se detalhamento da infraestrutura disponível:   

 

Quadro – Instalações sanitárias dos campi 

 
 

Campus São Miguel 
Campus Anália 

Franco 
Campus Liberdade Campus Paulista 

Áreas Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

Instalações 

sanitárias 

2017 103 948,60 26 417,87 35 314,39 - - 

2018 103 948,60 26 417,87 35 314,39 52 1482,58 

2019 103 948,60 26 417,87 35 314,39 52 1482,58 

Obs: A estrutura detalhada encontra-se em documentos à disposição das comissões de verificação. 

Fonte: Administrativo      

 

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 
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administrativas do polo de educação a distância estejam em consonância com os 

documentos institucionais e a legislação vigente. 

Os polos de educação a distância passam frequentemente por supervisão da 

Universidade de maneira a garantir uma infraestrutura mínima, com boa iluminação, 

acústica, ventilação, segurança e acessibilidade; além de atender ao descrito a 

seguir: 

- disponibilizar recepção para atendimento aos alunos, telefone, scanner, 

sistema de protocolo de entrega e recebimento de documentos, 

requerimentos e trabalhos dos alunos; 

- dispor de salas de aula com capacidade e lugares que atendam ao número 

de alunos matriculados; 

- dispor de sala de coordenação, secretaria e tutoria e estrutura multimídia com 

acesso à internet banda larga; além de outros recursos tecnológicos que 

atendam às necessidades dos projetos pedagógicos dos cursos e programas 

ofertados; 

- disponibilizar laboratório de Informática com acesso a acervo físico e/ou 

digital de bibliografias básica e complementar dos cursos ofertados, cuja 

definição de formato (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 

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 



189 
 

aplicação de provas, pelo suporte aos professores/tutores durante suas atividades 

presenciais ou virtuais. 

As coordenações dos cursos e programas na modalidade a distância 

interagem frequentemente com os polos na organização e na realização das 

Atividades Presenciais Programadas (APPs) previstas nos PPCs com a regularidade 

semestral. 

As Atividades Presenciais Programadas (APPs) visam a proporcionar ao 

estudante a prática da atuação profissional, além da reflexão e da produção de 

conhecimentos, na perspectiva da interdisciplinaridade. 

Além da integração entre as disciplinas do curso, algumas atividades podem 

ser realizadas juntamente com discentes de outros cursos, o que possibilita ao 

estudante discussões mais amplas, que favorecem a compreensão por meio da 

interação entre várias áreas afins. 

As propostas são elaboradas pelas coordenações de curso, a partir de 

discussões com o NDE e o corpo docente, que prepara o material, o roteiro e as 

perguntas norteadoras para a atividade a ser realizada pelos estudantes. Nessa 

dinâmica de trabalho é incluída a apresentação da atividade pelo coordenador, os 

recursos (conteúdos e ferramentas) a serem utilizados pelos estudantes, a 

apresentação dos temas da disciplina pelo professor responsável, entre outros. 

As APPs representam um momento presencial de interação entre os 

estudantes, a coordenação e o corpo docente do curso, estabelecendo uma relação 

entre a teoria e a prática, visando à formação global do estudante, por meio de 

diferentes linguagens e de ferramentas tecnológicas, preparando os estudantes para 

os desafios que encontrarão em seus estudos na graduação, na modalidade a 

distância, e em sua atuação profissional. 

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 
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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 uma complementar ao que o aluno tem acesso 

na Disciplina de Ambientação, quando este ingressa no curso. 

Os polos de educação a distância mantêm toda a estrutura física em 

condições de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências, nos termos do 

Decreto nº 5.296/2004, normas técnicas da ABNT e suas atualizações, bem como 

outros dispositivos legais vigentes, em todos os ambientes de circulação dos alunos, 

como piso tátil, barras nos sanitários, pia rebaixada e outros dispositivos que 

atendam à legislação vigente. 

Os polos de educação a distância com orientação da Universidade garantem 

a atualização tecnológica dos equipamentos de informática, de softwares, de 

programas e de tecnologias por meio de ampliação dos equipamentos, da adição de 

componentes ou de recursos tecnológicos que atendam o previsto nos projetos 

pedagógicos, ou ainda, a substituição parcial ou total, bem como a manutenção dos 

recursos, com a finalidade de prover o suporte aos alunos com excelência 

acadêmica. 

Os polos de educação a distância informam, regularmente, ao aluno sobre a 

existência de um núcleo de apoio permanente, realizado por meio de acesso via 

área do aluno a partir dos processos disponíveis na Central de Atendimento ao 

Aluno (CAA) online e/ou por telefone atendido diretamente na Universidade. O 

número telefônico está disponível na página eletrônica da Instituição e no Manual do 

Aluno. 

Os polos de educação a distância são os responsáveis por recepcionar os 

estudantes para efetuar a matrícula, além de acompanhar, junto à Universidade, as 

concessões de benefícios de programas governamentais, incluindo, mas não se 

limitando ao FIES e ao PROUNI. 

Vale ressaltar que os polos de educação a distância participam de 

treinamentos, de capacitações, de reuniões e de encontros presenciais ou via web 

organizados pela PREAD e/ou pela Coordenação Geral de Polos juntamente com a 

área comercial, de expansão dos polos e passam por processos de avaliação 

realizados pela CPA. 
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Indicador 5.14 Infraestrutura tecnológica  

 

A Universidade Cruzeiro do Sul possui seus servidores mais críticos alocados 

em um datacenter na Equinix, com garantia de funcionamento 24 horas por dia, 7 

dias por semana com o mais alto nível de segurança de acesso físico e lógico, tendo 

acesso somente a equipe de Infraestrutura de T.I.  

Os campi da Universidade Cruzeiro do Sul, possuem servidores locais como 

Nobreaks e banco de baterias para manter em funcionamento toda parte lógica 

ligada durante quedas de energias. Para acesso a esses servidores somente 

pessoal autorizado com acesso as travas de segurança e chave.  

 

Indicador 5.15 Infraestrutura de execução e suporte  

 

A Universidade Cruzeiro do Sul, conta com equipes de suporte técnico em 

cada Campus dividida em 3 níveis de atendimento, que atuam de segunda a sexta 

das 7h às 23h e aos sábados das 7h as 17h, prontos para prestar suporte e atuar 

em ocorrências que variam de auxílio ao usuário à atuação em servidores e links.  

Contamos também com uma empresa terceirizada que monitora os servidores 

mais críticos e serviços WEB atuando imediatamente em qualquer ocorrência 

evitando assim indisponibilidades. 

 

Indicador 5.16 Plano de expansão e atualização de equipamentos 

 

Os setores da Universidade Cruzeiro do Sul possuem grandes variedades de 

necessidades de recursos tecnológicos para o bom desempenho dos 

departamentos. As ferramentas mais comuns para o desenvolvimento das atividades 

são os computadores corporativos e impressoras que constam em nosso parque 

Administrativo, cerca de 733 computadores/notebooks, 83 impressoras e 42 

multifuncionais, fora equipamentos que cada setor tem de particularidades. Quanto 

ao parque Acadêmico, contamos com cerca de 2.500 computadores/notebooks para 

utilização em laboratórios de informática. 

Como plano para recursos tecnológicos também utilizamos o período de 

depreciação de máquinas e equipamentos, a estratégia da empresa é a utilização de 

pelo menos 3 anos dos equipamentos em laboratório e após esses anos os mesmos 
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são direcionados a setores por mais 2 anos totalizando a vida útil do aparelho na 

empresa por 5 anos até seu descarte. Trabalhamos com a compra de garantia 

estendida para todos os equipamentos de informática de 3 anos. No caso de 

impressoras e multifuncionais, temos contrato com uma empresa de Outsoursing no 

qual o meio de atualização do equipamento é através dos indicadores de 

desempenho via GIS (Sistema interno de Gestão de Incidentes).  

 

Indicador 5.17 Recursos de tecnologias de informação e comunicação 

 

A Universidade Cruzeiro do Sul 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. 

Os elementos que constituem a infraestrutura tecnológica da Universidade 

Cruzeiro do Sul (laboratórios, computadores, espaços WebClass, linhas de 

comunicação, câmeras de videoconferência, etc.). 

Ressalta-se que a IES possui convenio com a Microsoft, no qual fornece a 

todos os colaboradores as ferramentas do OFFICE 365, 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 campi da Universidade Cruzeiro do Sul contam, ainda, com uma vasta 

rede wireless em expansão que oferece acesso gratuito à Internet para professores 

e estudantes, composta, atualmente, por 145 (cento e quarenta e cinco) antenas, 

sendo elas distribuídas nos campi Anália Franco, Liberdade, Paulista e São Miguel. 

Serão adquiridas também no início de Fevereiro/2020, a compra de mais 564 

antenas, que farão parte de um projeto intenso de expansão, para utilização da rede 

sem fio em todas salas de aulas, cobrindo assim, 80% do campus.  

 

Indicador 5.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA  

 

A universidade investe, constantemente, no uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) como suporte às atividades de ensino-

aprendizagem seja nos componentes presenciais, seja nos componentes EaD da 
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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 TIC 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, infraestrutura de rede e 

Internet, entre outros; 

 Formação Continuada, realizada continuamente nas semanas de 

planejamento e em momentos específicos de acordo com o calendário, nas 

modalidades presencial e on-line. 

Na organização didático-pedagógica do Curso, os recursos tecnológicos 

podem ser utilizados de diferentes formas, considerando-se o estabelecido no plano 

de ensino da disciplina com destaque para o AVA institucional. 

O Grupo Cruzeiro do Sul Educacional utiliza o Ambiente Virtual Blackboard 

desde 2004, sendo uma das primeiras instituições no Brasil a adotar esse ambiente. 

A instituição contratou os seguintes produtos da Blackboard: - BlackboardLearn 

(AVA, de forma global); Blackboard Offline; Collaborate (sistema para 

Webconferências integrado ao AVA); Community System (mecanismo de criação de 

marcas e comunidades dentro do AVA); o Analytics e o ManagedHosting (utilização 

de Datacenter da Blackboard). O BlackboardLearn pode ser acessado por 

dispositivos móveis, o que possibilita aos estudantes conectarem-se ao curso por 

meio de tablets e de celulares. Para a construção colaborativa do conhecimento, o 

AVA dispõe de ferramentas próprias para a interação assíncrona e síncrona entre 

estudantes, corpo docente, coordenação e tutores. As ferramentas assíncronas para 

interação disponíveis no AVA são os avisos, os fóruns eletrônicos, o portfólio, os 

blogs e as mensagens, ficando todos eles registrados no AVA. 

O Blackboard off-line permite aos estudantes baixarem os conteúdos das 

aulas quando conectados à Internet e, posteriormente, quando não estiverem com 

acesso à rede, acessarem os conteúdos, minimizando, dessa maneira, o uso da 

Internet por meio do computador ou por meio de dispositivos móveis. 

O Collaborate é uma plataforma de interação síncrona que possui recursos de 

áudio e vídeo, lousa digital, enquetes, troca de arquivos, entre outros, e comporta 

até 500 participantes simultâneos. Por meio desse recurso, é possível realizar 
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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 ManegedHosting 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 em servidores redundantes nos 

EUA, Europa e Ásia. Dessa maneira, caso ocorra um desastre em qualquer uma 

dessas localidades, 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. 

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 Universidade, no sentido de facilitar processos de estudo, 

atualização das informações do AVA e participação no curso, na medida em que o 
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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 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. 
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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. 

- 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. 
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- 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 
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funcionalidades, os recursos tecnológicos e a interface da plataforma, como nas 

reuniões de Colegiado de Curso. Essas avaliações são encaminhadas para as 

instâncias superiores competentes com o intuído de fornecer subsídios para a 

melhoria da ferramenta. 
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4. Análise dos dados e das informações  

 

Este Segundo Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da CPA 

apresentou as informações necessárias para que possam ser percebidas as ações 

institucionais que ocorreram no ano de 2019, bem como os processos avaliativos 

que foram realizados para dar suporte aos gestores com a finalidade de 

desenvolvimento de seus planejamentos.  

Preocupou-se em cada parte do relatório, apresentar quadros, tabelas e 

figuras que demonstrassem a evolução institucional apresentada pela universidade 

em 2019, atendendo, assim, a legislação pertinente.  

Este relatório trata-se do segundo relatório parcial, iniciando um novo ciclo 

avaliativo, após a postagem do relatório integral em 2018 (ano base 2017), 

cumprindo o previsto na Nota Técnica INEP / DAES / CONAES nº 65 de 2014. 

Os dados que fazem parte deste relatório demonstraram a complexidade de 

um processo avaliativo coerente que é realizado de forma compartilhada, tornando 

cada colaborador um “sujeito institucional”. 

Todos os dados incluídos neste relatório foram encaminhados aos gestores 

institucionais, para que no âmbito de suas áreas / setores, pudessem discutir os 

resultados das avaliações e destas informações com seus colaboradores. 

Os dados demonstram com clareza que a Instituição tem crescido, tanto no 

aspecto do número de matrículas, quanto na qualidade dos serviços que 

desenvolve. 

Observa-se que nos indicadores avaliativos, os cursos têm melhorado seu 

desempenho a partir de cada avaliação interna e externa. 

Há uma melhora constante dos insumos avaliativos, bem como das notas do 

ENADE. A IES tem atingido as metas que indicou em seu PDI a respeito de tais 

conceitos, pois, apesar de se estabelecer nota mínima 3 (conceito satisfatório), tem 

conseguido notas 4 e 5, conforme os quadros específicos. 

A seguir, apresentam-se alguns avanços alcançados no ano de 2019, a partir 

dos dados que foram apresentados neste relatório parcial:  

 Ampliação do número de projetos e processos avaliativos / participação da 

comunidade acadêmica nos diversos momentos de avaliação; 

 A avaliação externa dos cursos de graduação – ACGs. Uma ampliação do 

número de cursos com nota 5; 
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 O índice geral de cursos IGC, obteve uma ampliação do conceito continuo, de 

3,0042 em 2017 para 3,1181 em 2018, tendo um IGC 4. 

 Consolidação das atividades no novo campus Paulista, oferecendo cursos de 

graduação, em diversas áreas do conhecimento.  

 Ampliação no número de campi da Universidade com o andamento das obras 

do novo campus Santo Amaro, zona sul de São Paulo, para o início das 

atividades em fevereiro de 2020. 

 Credenciamento do campus fora de sede Guarulhos, com o conceito de 

qualidade 4.  

 A IES tem nota 5 (máxima) em sua avaliação institucional, bem como, passou 

por processo de recredenciamento da EaD em 2019, sendo recredenciada 

como o conceito máximo de qualidade (5). Destaque para a atuação da CPA, 

que obteve em todos os indicadores, nota máxima de qualidade.  

 Crescimento substancial do número de alunos estrangeiros na pós-

graduação. 

 Crescimento do número de ações desenvolvidas pelo Comitê Interno de 

Direitos Humanos na Universidade.   

 A titulação docente supera o que preconiza a legislação, girando em torno de 

mais de 92% de mestres e doutores.   

 Ampliação constante do número de atendimentos dos serviços prestados à 

comunidade: Complexo veterinário, Clínicas de Fisioterapia, Nutrição, 

Psicologia e Odontologia, Núcleo de Práticas Jurídicas, Núcleo de 

Acessibilidade, além do Núcleo de Assistência Fiscal e Plantão Fiscal. 

Ressalta-se ainda as atividades desenvolvidas por diversos cursos no Dia da 

Responsabilidade Social. 

 Crescimento substancial na quantidade de polos, alunos e de cursos na 

modalidade a distância, tanto nos níveis de graduação, quanto de pós-

graduação lato sensu.  

 As quantidades de bolsas para iniciação científica mantiveram um excelente 

nível.   

 Os cursos Stricto Sensu apresentam um desenvolvimento de qualidade. 

Todos os programas mantêm os índices necessários a uma boa avaliação da 

CAPES, mantendo um número muito bom de defesas.  
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 A pesquisa na IES tem mantido com qualidade os seus indicadores, tanto no 

que diz respeito aos grupos cadastros no CNPq e às publicações em livros e 

revistas indexadas nacionais e internacionais.  

 Ampliação do acervo físico e virtual da biblioteca. 

 Os recursos financeiros de investimentos têm crescido para a manutenção 

dos cursos e atividades, bem como para a abertura de novos campi da 

Universidade. 

Em relação às questões que sofreram alguma retração, citam-se as seguintes 

atividades: 

 Os cursos de pós-graduação lato sensu presencial tiveram redução no 

número de cursos e de ingressantes.  

 Redução dos recursos concedidos pelas agências de fomento (auxílio à 

pesquisa e bolsas de estudo).  

 Ainda que de maneira tímida, as ações de internacionalização têm se 

ampliado ano a ano.  

Como se observa na síntese acima, a Universidade procurou trabalhar de 

forma a crescer em todas as suas áreas institucionais. 
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5. Resultados das avaliações realizadas pela CPA em 2019 

 

Destaca-se que em 2019, a CPA de acordo com o seu cronograma de 

trabalho, realizou as seguintes avaliações: 

 Avaliação do Planejamento (cursos presenciais); 

 Avaliação do Ensino de Graduação (cursos presenciais); 

 Avaliação do Ensino de Graduação (cursos EaD); 

 Avaliação com os Egressos (graduação presencial e EaD). 

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 2019: 
 

Avaliação do Planejamento da Graduação Presencial – 2019 

Resultados da abordagem quantitativa por questão - comparativo histórico 

Gráfico 1 
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Gráfico 2 

 

 

 

Gráfico 3 
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Gráfico 4 

 

 

 

Gráfico 5 
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Gráfico 6 

 

 

 

Gráfico 7 
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Avaliação do Ensino de Graduação (cursos presenciais) – 2019 

Resultados gerais – Alunos 

Indicador: Questões:  

Índice de 
satisfação 

geral: Alunos 
Cruzeiro SM: 

Índice de 
satisfação 

geral: Alunos 
Cruzeiro AF: 

Índice de 
satisfação 

geral: Alunos 
Cruzeiro LIB: 

Índice de 
satisfação 

geral: Alunos 
Cruzeiro PTA: 

Missão e Responsabilidade Social 
/ Institucional 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra 
compromisso social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

82,77% 83,00% 78,31% 81,73% 

Gestão Institucional – 
Coordenação de Curso (quanto ao 
desempenho da coordenação do 

curso) 

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética.  

86,53% 86,62% 82,75% 83,57% 

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.   

83,36% 84,55% 79,15% 80,83% 

O(A) Coordenador(a) expõe o Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) e o discute. 

75,76% 75,47% 73,28% 73,77% 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de 
problemas e atende aos alunos quando procurado(a). 

79,15% 79,99% 75,86% 76,03% 

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por 
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 
(Blackboard). 

82,89% 83,58% 80,11% 78,62% 

Projeto Pedagógico do Curso  

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. 

94,80% 94,77% 94,73% 95,01% 
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As atividades de estágio curricular (caso tenha) do meu curso 
são adequadas à minha formação profissional. 

72,39% 69,51% 64,30% 58,92% 

As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são adequadas 
à minha formação profissional. 

60,68% 58,34% 55,00% 49,30% 

O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos 
com as atividades práticas, contribuindo para a minha 
formação profissional. 

89,19% 90,11% 88,95% 86,94% 

Ambiente Virtual / Disciplinas 
online  

A linguagem utilizada nos itens de menus e sessões do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard, é clara e 
direciona, de maneira fácil, às diversas sessões da disciplina. 

91,77% 91,05% 90,67% 90,04% 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard, os 
padrões de cores, a disposição dos itens de menus e os nomes 
dos itens que compõem a disciplina facilitam minha 
navegação. 

91,93% 91,48% 91,02% 90,35% 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard, 
facilmente encontro orientações que me auxiliam quanto à 
utilização do AVA e de suas funcionalidades e recursos de 
comunicação e interação. 

87,62% 86,16% 86,04% 84,38% 

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para 
minha autonomia nos estudos.  

90,45% 91,35% 89,41% 89,43% 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) 
contribui para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) 
online. 

90,77% 90,56% 88,29% 88,98% 

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. 

74,48% 73,03% 72,71% 68,78% 
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O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) 
disciplina(s) online. 

84,52% 82,78% 84,57% 81,17% 

Tenho orientações locais em minha Instituição em relação a 
questões técnicas/administrativas (matrículas em disciplinas 
online, dificuldade de acesso ao AVA - Blackboard). 

78,83% 75,76% 77,58% 78,12% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e 

profissional 

A participação em programas, projetos e atividades de 
extensão são oportunizadas durante o curso. 

79,93% 80,07% 79,19% 78,38% 

A participação no programa de iniciação cientifica e nas 
atividades que estimulam a investigação acadêmica são 
oportunizadas durante o curso. 

75,74% 73,71% 74,76% 71,04% 

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em 
suas dificuldades de aprendizagem. 

72,06% 72,69% 66,74% 59,43% 

O curso proporciona experiências de aprendizagem 
inovadoras, contribuindo para a minha formação profissional. 

82,91% 82,11% 83,01% 80,69% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios e/ou estágios no país ou fora do país. 

46,41% 48,89% 50,63% 45,03% 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de 
interação social, possibilitando aos alunos a participação em 
eventos internos e externos. 

69,61% 70,02% 67,61% 65,37% 

Políticas Institucionais voltadas 
ao Ensino 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela 
Instituição favorece o meu desenvolvimento acadêmico e 
profissional. 

90,78% 92,16% 88,62% 92,45% 

Condições para o Ensino 
A infraestrutura para as salas de aula do meu curso é adequada 
(projetores, iluminação, ventilação, carteiras, tomadas etc.). 

68,48% 82,85% 68,34% 85,91% 
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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.). 

73,48% 81,04% 70,30% 77,12% 

Infraestrutura Institucional / 
Acadêmica 

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.  

91,67% 91,68% 84,88% 80,60% 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e 
orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

92,25% 92,78% 87,53% 85,01% 

O sistema de comunicação (marketing, área do aluno, SMS, 
murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da 
Instituição / curso. 

85,48% 84,53% 82,72% 84,68% 

A qualidade dos serviços prestados na área de convivência é 
adequada (alimentação, copiadora, lojas etc.). 

87,21% 85,01% 71,11% 80,35% 

Os serviços prestados pela Central de Atendimento ao Aluno 
(CAA) atendem às minhas necessidades acadêmicas e 
administrativas. 

83,07% 75,00% 78,50% 79,54% 

Os serviços de wifi são adequados para as minhas necessidades 
acadêmicas. 

38,06% 53,26% 49,21% 50,37% 

ENADE (Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes)  

Os resultados alcançados no ENADE são adequadamente 
discutidos com os alunos, visando ao aperfeiçoamento do meu 
curso. 

56,39% 53,76% 53,33% 48,72% 

Compreendo as implicações do resultado do ENADE no 
reconhecimento da qualidade do meu curso.  

68,57% 68,45% 68,67% 61,09% 
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Representatividade 

O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas funções 
adequadamente. 

70,82% 74,37% 76,08% 74,83% 

Tenho conhecimento do funcionamento e da participação dos 
alunos no Colegiado do Curso.  

66,01% 65,92% 65,00% 66,23% 

O(s) representante(s) dos alunos no Colegiado de Curso do 
meu curso exercem suas funções adequadamente.  

63,22% 63,71% 64,98% 65,11% 

Os alunos têm a oportunidade de atuação como 
representantes de seus pares nos órgãos colegiados superiores 
(Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão). 

53,76% 52,35% 52,57% 52,94% 

Corpo Docente  

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

95,41% 95,07% 94,70% 93,17% 

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 95,81% 94,92% 95,08% 94,69% 

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no 
Plano de Ensino (PE), contribuindo para a ampliação de meus 
conhecimentos e ou desenvolvimento das competências 
necessárias ao exercício da profissão.  

94,28% 93,62% 93,56% 91,80% 

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.  

91,84% 90,98% 91,28% 89,87% 

Utiliza tecnologias diferenciadas como  estratégia de ensino 
(aplicativos, jogos, gameficação, realidade virtual, ambiente 
virtual de aprendizagem - Blackboard, laboratórios específicos 
etc.). 

78,83% 77,63% 78,81% 75,96% 
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O professor utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(Blackboard) para disponibilizar conteúdos, avisos e outras 
atividades pedagógicas.  

89,59% 90,08% 90,80% 87,95% 

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

90,73% 90,11% 89,79% 88,71% 

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos procedimentos 
avaliativos (provas, trabalhos, seminários etc.) e elabora 
avaliação coerente com o Plano de Ensino (PE). 

93,07% 92,68% 92,80% 91,77% 

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas e 
os discute. 

88,96% 89,86% 88,84% 86,76% 

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos.  

82,17% 82,26% 83,08% 80,74% 

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito 
durante as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, de 
solidariedade, reflexão, convivência e respeito à diversidade.  

93,76% 93,56% 93,31% 91,88% 

É pontual e assíduo, cumprindo os horários estabelecidos pela 
instituição.  

93,76% 93,44% 93,38% 92,63% 

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição 
(lançamento de notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos 
etc.).  

92,94% 93,21% 92,80% 91,44% 

Corpo Discente  

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, 
trabalhos, pesquisas etc.). 

98,69% 98,66% 98,46% 98,60% 

Frequento a biblioteca para consultas bibliográficas, estudos e 
pesquisas. 

86,63% 87,55% 82,82% 83,28% 
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Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, para 
ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu 
aprendizado. 

92,83% 92,93% 92,76% 93,41% 

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e 
dedicando-me aos estudos. 

96,83% 96,16% 95,20% 96,59% 

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.  

99,56% 99,68% 99,50% 99,73% 

Avaliação Institucional / CPA 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria 
da instituição / curso. 

86,32% 86,60% 84,64% 86,69% 

 

Índice de Satisfação Geral: 82,00% 82,27% 80,48% 79,94% 
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Resultados gerais – Professores 

 

Indicador: Questões:  

Índice de 
satisfação geral: 

Professores 
Cruzeiro: 

Missão e Responsabilidade Social 
/ Institucional 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 95,36% 

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 95,36% 

Gestão Institucional – 
Coordenação de Curso (quanto ao 
desempenho da coordenação do 

curso) 

O perfil do(a) Coordenador(a) do Curso é adequado às funções do cargo, exercendo suas funções com 
competência, liderança e ética.  

97,18% 

O(A) Coordenador(a) expõe o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o discute. 96,57% 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas e mantém os docentes informados sobre as 
diretrizes institucionais e do curso. 

96,29% 

 O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada com os professores.  95,39% 

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. 

99,74% 

As atividades de estágio curricular do(s) curso(s) em que leciono são adequadas à formação profissional do aluno 
(coerentes com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso - DCN). 

81,13% 

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). 

71,58% 

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. 

99,22% 

Ambiente Virtual  

A linguagem utilizada nos itens de menus e sessões do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard, é 
clara e direciona, de maneira fácil, às diversas sessões da disciplina. 

95,35% 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard,  os padrões de cores, a disposição dos itens de menus e 
os nomes dos itens que compõem a disciplina facilitam minha navegação. 

93,28% 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard, facilmente encontro orientações que me auxiliam 
quanto à utilização do AVA e de suas funcionalidades e recursos de comunicação e interação. 

86,82% 

Tenho conhecimento e competência para uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 96,64% 
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Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e 

profissional 

A Instituição possibilita a participação dos alunos em programas, projetos e atividades de extensão durante o 
curso. 

92,27% 

A Instituição possibilita a participação dos alunos em atividades que estimulam a investigação acadêmica 
(iniciação cientifica, por exemplo). 

95,36% 

A Instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas dificuldades de aprendizagem. 87,88% 

O(s) Curso(s) proporciona(m) experiências de aprendizagem inovadoras, contribuindo para a formação 
profissional dos alunos. 

94,85% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios e/ou estágios no país ou fora do país. 59,02% 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social, possibilitando aos alunos a 
participação em eventos internos e externos. 

80,93% 

Políticas Institucionais voltadas 
ao Ensino 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição favorece o desenvolvimento acadêmico e 
profissional dos alunos. 

96,65% 

A Prova Regimental Integralizada (PRI) favorece o desenvolvimento acadêmico do aluno.    

Condições para o Ensino 

A infraestrutura para as salas de aula do(s) curso(s) em que leciono é adequada para o desenvolvimento do meu 
trabalho (projetores, iluminação, ventilação, carteiras, tomadas etc.). 

73,84% 

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.). 

71,50% 

Infraestrutura Institucional / 
Acadêmica 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente para o atendimento da(s) disciplina(s) que 
leciono. 

93,04% 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e orientação bibliográfica) atendem às minhas 
necessidades. 

92,55% 

O sistema de comunicação (marketing, área do professor, SMS, murais, revistas, jornais, banners, site etc.) 
mantém-me adequadamente informado sobre as atividades/ações da Instituição / curso. 

84,87% 

A qualidade dos serviços prestados na área de convivência é adequada (alimentação, copiadora, lojas etc.). 41,54% 

Os serviços de wifi são adequados para as minhas necessidades acadêmicas. 95,39% 

ENADE (Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes)  

Os resultados alcançados no ENADE são adequadamente discutidos com os docentes, visando ao 
aperfeiçoamento do(s) curso(s) em que leciono. 

93,80% 

Compreendo as implicações do resultado do ENADE no reconhecimento da qualidade do(s) curso(s) em que 
leciono.  

98,45% 
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Representatividade 

Conheço as atribuições e funções do Núcleo Docente Estruturante – NDE do(s) curso(s) em que leciono. 90,96% 

No(s) curso(s) em que leciono, os representantes do Núcleo Docente Estruturante – NDE exercem suas funções 
adequadamente. 

87,86% 

Conheço as atribuições e funções do(s) Colegiado(s) do(s) Curso(s) em que leciono. 89,12% 

No(s) curso(s) em que leciono, os representantes docentes no Colegiado de Curso exercem suas funções 
adequadamente. 

85,49% 

Os órgãos colegiados superiores da instituição estão devidamente constituídos, com representação de 
professores, sentindo-me, portanto, devidamente representado.  

81,86% 

Corpo Docente  

Apresento aos meus alunos e discuto com eles o Plano de Ensino (PE) da(s) disciplina(s) que leciono. 100,00% 

Conheço muito bem o conteúdo da(s) disciplina(s) que leciono. 100,00% 

Cumpro integralmente o conteúdo programático previsto no Plano de Ensino (PE), contribuindo para a ampliação 
dos conhecimentos dos alunos e o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício da profissão. 

100,00% 

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. 

96,37% 

Utilizo tecnologias diferenciadas como estratégias de ensino (aplicativos, jogos, gameficação, realidade virtual, 
ambiente virtual de aprendizagem - Blackboard, laboratórios específicos etc.). 

98,45% 

Utilizo o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades 
pedagógicas.  

100,00% 

Relaciono os conteúdos da(s) disciplina(s) que leciono com os conhecimentos de outras disciplinas do curso. 100,00% 

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% 

Apresento aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os discuto.  99,48% 

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).  

100,00% 

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. 

99,74% 

Sou pontual e assíduo, cumprindo os horários estabelecidos pela instituição.  100,00% 

Cumpro integralmente os regulamentos  da instituição (lançamento de notas, faltas, devolutivas de provas e 
trabalhos etc.). 

92,74% 

Procuro participar de eventos acadêmicos (Congressos, Seminários etc) da minha área de atuação, apresentando 
trabalhos de minha autoria. 

94,04% 
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Atualizo semestralmente o meu currículo lattes. 99,74% 

Corpo Discente  

Realizam as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, pesquisas etc.). 88,20% 

Frequentam a Biblioteca para consultas bibliográficas, estudos e pesquisas. 73,08% 

Participam das aulas, expressando suas ideias e opiniões, para ampliar seus conhecimentos e fundamentar o 
aprendizado.  

90,25% 

São pontuais e assíduos, cumprindo o horário das aulas e dedicando-se aos estudos. 80,51% 

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. 

90,52% 

Avaliação Institucional / CPA 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, contribui para a 
melhoria da instituição / curso. 

95,60% 

 

Índice de Satisfação Geral: 90,82% 
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Resultados gerais – Coordenadores de Curso 

 

Indicador: Questões:  

Índice de 
satisfação geral: 
Coordenadores 

Cruzeiro: 

Missão e Responsabilidade Social 
/ Institucional 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 96,88% 

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 100,00% 

Gestão Institucional – 
Coordenação de Curso (quanto ao 
desempenho da coordenação do 

curso) 

Exerço as minhas funções com competência, liderança e ética.  100,00% 

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% 

Exponho o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) aos alunos e docentes e discuto-o. 100,00% 

Demonstro interesse na solução de problemas atendendo os alunos e docentes.   96,88% 

Mantenho comunicação adequada com os alunos por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 
(Blackboard). 

100,00% 

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% 

As atividades de estágio curricular do(s) curso(s) que coordeno são adequadas à formação profissional do aluno 
(coerentes com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso - DCN). 

81,26% 

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). 

68,75% 

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% 

Ambiente Virtual / Disciplinas 
online  

A linguagem utilizada nos itens de menus e sessões do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard, é 
clara e direciona, de maneira fácil, às diversas sessões da disciplina. 

93,76% 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard, os padrões de cores, a disposição dos itens de menus e 
os nomes dos itens que compõem a disciplina facilitam minha navegação. 

93,76% 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard, facilmente encontro orientações que me auxiliam 
quanto à utilização do AVA e de suas funcionalidades e recursos de comunicação e interação. 

93,76% 

Tenho conhecimento e competência para uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 100,00% 
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A linguagem do material didático, utilizado na disciplina online, é clara, contribuindo para a autonomia do aluno.  90,63% 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides, etc.) contribui para a abordagem dos conteúdos da(s) 
disciplina(s) online. 

87,51% 

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. 

65,64% 

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. 

78,13% 

  Tenho orientações sobre a organização, funcionamento e oferta das disciplinas online em cada ciclo. 87,50% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e 

profissional 

A Instituição possibilita a participação dos alunos em programas, projetos e atividades de extensão durante o 
curso. 

96,88% 

A Instituição possibilita a participação dos alunos em atividades que estimulam a investigação acadêmica 
(iniciação cientifica, por exemplo). 

96,89% 

A Instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas dificuldades de aprendizagem. 100,00% 

O(s) Curso(s) proporciona(m) experiências de aprendizagem inovadoras, contribuindo para a formação 
profissional dos alunos. 

100,00% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios e/ou estágios no país ou fora do país. 87,51% 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social, possibilitando aos alunos a 
participação em eventos internos e externos. 

84,38% 

Políticas Institucionais voltadas 
ao Ensino 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição favorece o desenvolvimento acadêmico e 
profissional dos alunos. 

100,00% 

A Prova Regimental Integralizada (PRI) favorece o desenvolvimento acadêmico do aluno.    

Condições para o Ensino 

A infraestrutura para as salas de aula do(s) curso(s) que coordeno é adequada (projetores, iluminação, ventilação, 
carteiras, tomadas etc.). 

78,14% 

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.). 

84,38% 

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.  

96,88% 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e orientação bibliográfica) atendem às necessidades 
do(s) curso(s) que coordeno.  

90,64% 

O sistema de comunicação (marketing, área do professor, SMS, murais, revistas, jornais, banners, site etc.) 
mantém-me adequadamente informado sobre as atividades/ações da Instituição / curso. 

71,89% 
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A qualidade dos serviços prestados na área de convivência é adequada (alimentação, copiadora, lojas etc.). 40,63% 

Os serviços prestados pela Central de Atendimento ao Aluno (CAA) atendem às necessidades acadêmicas e 
administrativas dos alunos do(s) curso(s) que coordeno. 

93,75% 

Os serviços de wifi são adequados para as minhas necessidades acadêmicas. 68,75% 

ENADE (Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes)  

Discuto adequadamente os resultados alcançados no ENADE com os alunos e docentes, visando ao 
aperfeiçoamento do(s) curso(s) que coordeno. 

90,63% 

Compreendo as implicações do resultado do ENADE no reconhecimento da qualidade do(s) curso(s) que 
coordeno.  

96,88% 

Representatividade 

Apresento aos docentes as atribuições e funções do Núcleo Docente Estruturante - NDE do(s) curso(s) que 
coordeno.  

100,00% 

No(s) curso(s) que coordeno, os representantes do Núcleo Docente Estruturante – NDE exercem suas funções 
adequadamente. 

100,00% 

O(s) representante(s) discente(s) do(s) curso(s) que coordeno exerce(m) suas funções adequadamente. 100,00% 

Apresento aos alunos e docentes a composição, as atribuições e funções do(s) Colegiado(s) do(s) Curso(s) que 
coordeno.  

100,00% 

No(s) curso(s) que coordeno, os representantes do Colegiado de Curso exercem suas funções adequadamente.  96,88% 

Os órgãos colegiados superiores da instituição estão devidamente constituídos, com representação dos 
coordenadores de curso, sentindo-me, portanto, devidamente representado.  

100,00% 

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% 

Conhecem muito bem o conteúdo da(s) disciplinas(s) que lecionam.  100,00% 

Cumprem integralmente o conteúdo programático previsto no Plano de Ensino (PE), contribuindo para a 
ampliação dos conhecimentos dos alunos e o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício da 
profissão. 

100,00% 

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% 

Utilizam tecnologias diferenciadas como estratégias de ensino (aplicativos, jogos, gameficação, realidade virtual, 
ambiente virtual de aprendizagem - Blackboard, laboratórios específicos etc.). 

100,00% 

Utilizam o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para disponibilizar conteúdos, avisos e outras 
atividades pedagógicas.  

100,00% 

Relacionam os conteúdos da(s) disciplina(s) que lecionam com os conhecimentos de outras disciplinas do curso. 100,00% 
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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% 

Apresentam aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os discutem.  100,00% 

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).  

100,00% 

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. 

93,76% 

São pontuais e assíduos, cumprindo os horários estabelecidos pela instituição.  93,76% 

Cumprem integralmente os regulamentos  da instituição (lançamento de notas, faltas, devolutivas de provas e 
trabalhos etc.). 

100,00% 

Procuram participar de eventos acadêmicos (Congressos, Seminários etc) da área de atuação, apresentando 
trabalhos de autoria própria. 

100,00% 

Atualizam semestralmente o currículo lattes. 100,00% 

Corpo Discente (quanto ao 
desempenho dos alunos do(s) 

curso(s) que coordena) 

Realizam as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, pesquisas etc.) pelos docentes. 93,75% 

Frequentam a Biblioteca para consultas bibliográficas, estudos e pesquisas. 81,26% 

Participam das aulas, expressando suas ideias e opiniões, para ampliar seus conhecimentos e fundamentar o 
aprendizado. 

93,76% 

São pontuais e assíduos, cumprindo o horário das aulas e dedicando-se aos estudos. 84,38% 

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. 

93,76% 

Avaliação Institucional / CPA 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, contribui para a 
melhoria da instituição / curso.  

96,88% 

 
Índice de Satisfação Geral: 92,83% 
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Avaliação do Ensino de Graduação (cursos EaD) – 2019 

 

Resultados gerais – Alunos (cursos EaD) 

 
Alunos (EaD) da IES     

Indicador: Questões: 

Índice de 
satisfação 
Cruzeiro - 

2017: 

Índice de 
satisfação 
Cruzeiro - 

2019: 

Coordenador do Curso           

1. Tem mantido um canal de comunicação com os alunos. 83,84% 79,13% 

2. Esclarece aos alunos o significado e a importância da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e do Manual do 
Aluno. 

73,68% 76,90% 

3. Apresenta a organização do curso - Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e Matriz Curricular (Disciplinas). 79,56% 80,56% 

4. Oferece/divulga oportunidades de realização de Atividades Complementares. 80,56% 79,64% 

5. Promove ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o mundo do trabalho. 70,16% 69,78% 

6. Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa (MEC / ENADE) do seu Curso. 69,31% 67,51% 

7. Realiza webconferências regulares com os alunos do curso.    77,24% 

Tutores Online 

8. Indicam materiais complementares para aprofundamento de estudos, tais como referências, fontes e bases de 

dados digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 
92,01% 95,66% 

9. Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e segurança. 87,19% 92,69% 

10. Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a continuidade das atividades da disciplina. 73,91% 82,19% 

11. Orientam sobre os prazos das atividades das disciplinas. 95,78% 96,85% 

12. Orientam sobre os critérios adotados para avaliação das atividades das disciplinas. 90,90% 94,22% 

13. Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, disponibilizando-se para esclarecimentos de dúvidas 

relativas às avaliações. 
81,22% 87,71% 

14. Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o conteúdo. 80,68% 85,50% 

15. Procuram estabelecer um ambiente saudável e de respeito no Ambiente Virtual, estimulando nos alunos 

princípios éticos, de solidariedade, reflexão, convivência e respeito à diversidade.  
  92,23% 
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16. Considero relevante a realização de webconferências das disciplinas do meu curso.    89,60% 

Material Didático da 

Disciplina 

17. Material teórico é de fácil entendimento e contribui para os meus estudos. 89,27% 93,57% 

18. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos meus estudos. 84,88% 91,24% 

19. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao tempo de exibição. 81,57% 87,50% 

20. Materiais didáticos têm qualidade e atendem as necessidades de formação profissional. 86,36% 92,03% 

21. Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. 
71,31% 78,96% 

Avaliações e Atividades 

22. Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AS e Fóruns), são 

claras e coerentes com o conteúdo disponibilizado para os estudos. 
90,04% 92,94% 

23. Provas Presenciais (A1 e AF) apresentam questões claras e coerentes com o conteúdo disponibilizado para 

os estudos. 
74,81% 80,64% 

24. Modelo atual das Provas Presenciais “A1 e AF” é adequado (quantidade e tipo de questões). 72,04% 81,39% 

25. Periodicidade das Provas Presenciais “A1 e AF” é adequada (quantidade de vezes). 66,83% 83,84% 

26. Questões de Conhecimentos Gerais contribuem para complementação da minha formação acadêmica e 

profissional. 
77,72% 87,48% 

27. Atividades Presenciais Programadas (APP) contribuem para complementação da minha formação acadêmica 

e profissional. 
78,38% 81,49% 

Estágio Curricular 

Supervisionado / TCC / 

Projetos 

28. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) proporciona experiências 

diversificadas para a minha formação acadêmica e profissional. 
66,15% 67,80% 

29. Orientação sobre o preenchimento da documentação para a realização do Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é adequada. 
50,16% 59,26% 

30. Orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso 

esteja previsto no curso) é adequada.  
47,16% 57,56% 

31. Informações que constam no Manual do Estágio Obrigatório (caso esteja previsto no curso)  são suficientes 

para minha orientação. 
48,04% 56,77% 
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32. As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no curso) são adequadas à minha formação 

profissional. 
  60,04% 

Central de Atendimento 

ao Aluno (CAA Online) 

33. Atendimento da CAA online possibilita uma comunicação efetiva com os diversos setores da Instituição. 69,12% 80,40% 

34. Tempo de resposta às solicitações realizadas por meio da CAA online é adequado. 57,91% 72,76% 

35. Respostas das solicitações realizadas pela CAA online são claras e objetivas. 63,71% 75,61% 

Central de 

Relacionamento  
36. Respostas do atendimento telefônico são claras e objetivas. 58,75% 65,85% 

Oportunidades da 

ampliação de formação 

acadêmica e profissional 

37. A participação em programas, projetos e atividades de extensão são oportunizadas durante o curso.   80,85% 

38. A participação em atividades que estimulam a investigação acadêmica são oportunizadas durante o curso.   83,53% 

39. O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, contribuindo para a minha formação 

profissional. 
  87,49% 

40. São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios e/ou estágios no país ou fora do país.   42,72% 

41. A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social, possibilitando aos alunos a 

participação em eventos internos e externos. 
  57,66% 

Área do Aluno 
42. Manual do Aluno e Calendário Letivo estão disponíveis para consulta. 95,81% 93,23% 

43. Ferramentas para acesso às notas, às questões financeiras e aos avisos estão disponíveis. 95,91% 95,72% 

Relacionamento com o 

Polo de Educação a 

Distância 

44. Sou devidamente informado sobre as atividades presenciais (oficinas, palestras, etc.) oferecidas no Polo. 83,48% 86,00% 

45. Participo de atividades presenciais (oficinas, palestras, etc.) oferecidas no Polo. 58,74% 62,30% 

46. Procuro o Polo para orientações sobre os processos acadêmicos.   78,98% 87,17% 

47. Sou devidamente informado na aula inaugural sobre a organização do curso (disciplinas, atividades, 

avaliações etc.), ambiente virtual de aprendizagem e o funcionamento do polo. 
  87,64% 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - 

Blackboard 

48. 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. 
  92,48% 

49. No Ambiente Virtual de Aprendizagem, os padrões de cores, a disposição dos itens de menus e os nomes 

dos itens que compõem a disciplina facilitam minha navegação. 
  91,51% 
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50. 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. 
  88,64% 

51. Considero adequada a minha participação no ambiente virtual de aprendizagem. 95,23% 94,46% 

52. Conheço e utilizo adequadamente o ambiente virtual de aprendizagem. 95,60% 94,42% 

53. Considero simples a utilização do ambiente virtual de aprendizagem. 89,29% 87,57% 

Rotina de Estudos 

54. Reconheço e procuro valorizar a autonomia nos estudos exigida pelo ensino na modalidade à distância. 97,74% 98,36% 

55. Realizo no prazo as atividades acadêmicas solicitadas. 89,41% 97,68% 

56. Considero adequada a quantidade de horas por mim dedicada aos estudos. 89,41% 90,82% 

57. Procuro aumentar meu conhecimento buscando informações sobre temas gerais (cultura, política, economia 

etc.). 
93,47% 94,77% 

58. Consulto as referências e os materiais complementares indicados nas disciplinas do meu curso. 89,06% 91,17% 

59. Participo / assisto das webconferências realizadas nas disciplinas.   72,55% 

60. Participo do chatday realizado semanalmente nas disciplinas.    56,41% 

Relação com Tutoria Online 

61. Consulto as indicações dos tutores em relação aos materiais complementares para o aprofundamento dos 

meus estudos. 
85,50% 88,52% 

62. Considero os tutores como interlocutores do meu processo de aprendizagem. 87,27% 91,97% 

Relação com a Instituição 
63. Considero gratificante realizar minha formação profissional nesta Instituição. 92,73% 95,16% 

64. Realizaria novos cursos ou indicaria a Instituição como opção de formação a outras pessoas. 89,84% 92,93% 

Avaliação Institucional / 

CPA 

65. O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), contribui para a 

melhoria da instituição / curso. 
  90,02% 

  Índice de Satisfação Geral: 79,60% 82,59% 
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Resultados gerais – Alunos (cursos Semipresenciais) 

 
Alunos (Semipresencial) da IES   

Indicador: Questões: 

Índice de 

satisfação 

Cruzeiro - 

2019: 

Coordenador do Curso 

1. Tem mantido um canal de comunicação com os alunos. 77,02% 

2. Esclarece aos alunos o significado e a importância da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e do Manual do Aluno. 74,26% 

3. Apresenta a organização do curso - Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e Matriz Curricular (Disciplinas). 78,74% 

4. Oferece/divulga oportunidades de realização de Atividades Complementares. 77,84% 

5. Promove ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o mundo do trabalho. 68,53% 

6. Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa (MEC / ENADE) do seu Curso. 59,67% 

7. Realiza webconferências regulares com os alunos do curso.  75,26% 

Tutores Online 

8. Indicam materiais complementares para aprofundamento de estudos, tais como referências, fontes e bases de dados 

digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 
89,88% 

9. Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e segurança. 84,15% 

10. Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a continuidade das atividades da disciplina. 75,18% 

11. Orientam sobre os prazos das atividades das disciplinas. 95,23% 

12. Orientam sobre os critérios adotados para avaliação das atividades das disciplinas. 90,25% 

13. Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, disponibilizando-se para esclarecimentos de dúvidas relativas às 

avaliações. 
80,44% 

14. Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o conteúdo. 79,77% 

15. Procuram estabelecer um ambiente saudável e de respeito no Ambiente Virtual de Aprendizagem, estimulando nos 

alunos princípios éticos, de solidariedade, reflexão, convivência e respeito à diversidade.  
89,00% 

16. Considero relevante a realização de webconferências das disciplinas do meu curso.  85,11% 
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Professor do Encontro 

Presencial  

17. Utilizam tecnologias diferenciadas como estratégias de ensino (aplicativos, jogos, gameficação, realidade virtual, 

laboratórios específicos etc.).   
66,44% 

18. Relacionam os conteúdos da disciplina que lecionam com os conhecimentos de outras disciplinas do curso.  79,10% 

19. São pontuais e assíduos, cumprindo os horários estabelecidos pela instituição.  86,17% 

20. 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. 

82,64% 

Material Didático da 

Disciplina 

21. Material teórico é de fácil entendimento e contribui para os meus estudos. 86,47% 

22. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos meus estudos. 84,47% 

23. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao tempo de exibição. 79,52% 

24. Materiais didáticos têm qualidade e atendem as necessidades de formação profissional. 82,40% 

25. Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 75,30% 

Avaliações e Atividades 

26. Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AS e Fóruns), são claras e 

coerentes com o conteúdo disponibilizado para os estudos. 
87,26% 

27. Provas Presenciais (A1 e AF) apresentam questões claras e coerentes com o conteúdo disponibilizado para os estudos. 76,68% 

28. Modelo atual das Provas Presenciais “A1 e AF” é adequado (quantidade e tipo de questões). 80,32% 

29. Periodicidade das Provas Presenciais “A1 e AF” é adequada (quantidade de vezes). 78,00% 

30. Questões de Conhecimentos Gerais contribuem para complementação da minha formação acadêmica e profissional. 82,89% 

31. Atividades Presenciais Programadas (APP) contribuem para complementação da minha formação acadêmica e 

profissional. 
85,04% 

Estágio Curricular 

Supervisionado / TCC / 

Projetos 

32. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) proporciona experiências diversificadas 

para a minha formação acadêmica e profissional. 
63,91% 

33. Orientação sobre o preenchimento da documentação para a realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

(caso esteja previsto no curso) é adequada. 
48,86% 

34. Orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja 

previsto no curso) é adequada.  
46,96% 
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35. Informações que constam no Manual do Estágio Obrigatório (caso esteja previsto no curso) são suficientes para minha 

orientação. 
47,56% 

36. As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no curso) são adequadas à minha formação profissional. 52,94% 

Central de Atendimento ao 

Aluno (CAA Online) 

37. Atendimento da CAA online possibilita uma comunicação efetiva com os diversos setores da Instituição. 70,66% 

38. Tempo de resposta às solicitações realizadas por meio da CAA online é adequado. 65,54% 

39. Respostas das solicitações realizadas pela CAA online são claras e objetivas. 69,68% 

Central de 

Relacionamento  
40. Respostas do atendimento telefônico são claras e objetivas. 55,88% 

Oportunidades da 

ampliação de formação 

acadêmica e profissional 

41. A participação em programas, projetos e atividades de extensão são oportunizadas durante o curso. 81,27% 

42. A participação em atividades que estimulam a investigação acadêmica são oportunizadas durante o curso. 82,75% 

43. O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, contribuindo para a minha formação profissional. 81,75% 

44. São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios e/ou estágios no país ou fora do país. 35,43% 

45. A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social, possibilitando aos alunos a participação em 

eventos internos e externos. 
67,29% 

Espaços do Encontro 

Presencial  

46. A infraestrutura onde ocorrem os encontros presenciais do meu curso é adequada (projetores, iluminação, ventilação, 

carteiras, etc.). 
87,37% 

47. 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.). 
68,70% 

48. A qualidade dos serviços prestados na área de convivência é adequada (alimentação, copiadora, etc.).  80,46% 

Área do Aluno 
49. Manual do Aluno e Calendário Letivo estão disponíveis para consulta. 90,06% 

50. Ferramentas para acesso às notas, às faltas, às questões financeiras e aos avisos estão disponíveis. 94,13% 

Relacionamento com o 

Polo de Educação a 

Distância 

51. Sou devidamente informado sobre as atividades presenciais (oficinas, palestras, etc.) oferecidas no Polo. 88,53% 

52. Participo de atividades presenciais (oficinas, palestras, etc.) oferecidas no Polo. 77,68% 

53. Procuro o Polo para orientações sobre os processos acadêmicos.   87,00% 

54. Sou devidamente informado na aula inaugural sobre a organização do curso (disciplinas, atividades, avaliações etc.), 

ambiente virtual de aprendizagem e o funcionamento do polo. 
88,07% 
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Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - 

Blackboard 

55. 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. 
87,53% 

56. No Ambiente Virtual de Aprendizagem, os padrões de cores, a disposição dos itens de menus e os nomes dos itens que 

compõem a disciplina facilitam minha navegação. 
88,59% 

57. 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. 
84,11% 

58. Considero adequada a minha participação no ambiente virtual de aprendizagem. 93,12% 

59. Conheço e utilizo adequadamente o ambiente virtual de aprendizagem. 92,91% 

60. Considero simples a utilização do ambiente virtual de aprendizagem. 83,69% 

Rotina de Estudos 

61. Reconheço e procuro valorizar a autonomia nos estudos exigida pelo ensino na modalidade à distância. 96,92% 

62. Realizo no prazo as atividades acadêmicas solicitadas. 97,83% 

63. Considero adequada a quantidade de horas por mim dedicada aos estudos. 88,06% 

64. Procuro aumentar meu conhecimento buscando informações sobre temas gerais (cultura, política, economia etc.). 94,04% 

65. Consulto as referências e os materiais complementares indicados nas disciplinas do meu curso. 91,06% 

66. Participo / assisto das webconferências realizadas nas disciplinas.  69,29% 

67. Participo do chatday realizado semanalmente nas disciplinas.  54,24% 

Relação com Tutoria Online 

68. Consulto as indicações dos tutores em relação aos materiais complementares para o aprofundamento dos meus 

estudos. 
85,50% 

69. Considero os tutores como interlocutores do meu processo de aprendizagem. 85,96% 

Relação com a Instituição 
70. Considero gratificante realizar minha formação profissional nesta Instituição. 91,20% 

71. Realizaria novos cursos ou indicaria a Instituição como opção de formação a outras pessoas. 88,84% 

Avaliação Institucional / 

CPA 

72. O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria 

da instituição / curso. 
89,21% 

  Índice de Satisfação Geral: 78,99% 
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Resultados gerais – Tutores 

 
Tutores da IES    

 

Indicador: Questões: 
Índice de 

satisfação 

- 2017: 

Índice de 

satisfação 

2019: 

Coordenador do Curso 
1. Tem mantido um canal de comunicação com os tutores. 65,52% 89,86% 

2. Realiza reuniões com a equipe de tutores, estimula discussões e reflexões sobre o curso. 51,73% 85,51% 

Professores 

Responsáveis 

3. Obtenho retorno do professor responsável quando encaminho propostas de materiais e atividades. 72,41% 91,30% 

4. Obtenho retorno do professor responsável quando tenho dúvidas sobre o conteúdo da(s) disciplina(s). 65,52% 88,41% 

5. Realiza as webconferências temáticas nas disciplinas em que atua.    98,55% 

Material Didático da 

Disciplina  

6. Material teórico das disciplinas é de fácil entendimento e contribui para a formação dos alunos. 86,20% 88,41% 

7. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos estudos. 82,75% 86,96% 

8. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao tempo de exibição. 87,93% 85,51% 

9. Correções do material são prontamente atendidas quando solicitadas. 36,21% 49,28% 

10. Material é disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem com antecedência para que eu o avalie antes 

que a disciplina seja oferecida aos alunos. 
48,27% 69,57% 

11. Atividades propostas promovem a interação e/ou estimulam o aluno. 82,75% 94,20% 

12. Material didático atende com qualidade às necessidades de formação profissional do aluno. 84,49% 91,30% 

Avaliações e Atividades 

13. Oriento os alunos sobre os prazos das avaliações online (A2). 100,00% 98,55% 

14. Oriento os alunos sobre os critérios adotados para avaliação das atividades das disciplinas. 96,55% 100,00% 

15. Oriento adequadamente os alunos a respeito das atividades previstas no curso.    100,00% 

16. Realizo no prazo as devolutivas para os alunos. 100,00% 100,00% 

Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) 

17. Tenho acesso ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do(s) curso(s) em que atuo.   65,22% 

18. Tenho acesso a matriz de referência do(s) curso(s) em que atuo.    63,77% 
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Estágio Curricular 

Supervisionado 

19. Proposta de Estágio Curricular Supervisionado (obrigatório) do(s) curso(s) em que atuo é clara. 82,76% 65,22% 

20. Informações que constam no Manual de Estágio (obrigatório) são suficientes para orientar o aluno. 81,03% 62,32% 

Capacitação e Integração 
21. Programas de capacitação ou formação continuada são oferecidos pela Instituição. 94,83% 95,65% 

22. Participo dos programas de capacitação ou formação continuada oferecidos pela Instituição.    94,20% 

Supervisão de Tutoria 
23. Mostra-se disponível para orientações e esclarecimentos. 100,00% 100,00% 

24. Realiza reuniões periódicas, estimula discussões e reflexões sobre a atuação do grupo de tutores. 100,00% 100,00% 

Instalações Físicas 

25. Equipamentos de informática do posto de trabalho que ocupo são adequados. 93,10% 82,61% 

26. Acesso à internet disponibilizado pela Instituição é adequado. 86,21% 86,96% 

27. Instalações físicas são adequadas (sala dos tutores, banheiros, área de convivência, sala de reuniões). 74,14% 66,67% 

Sistema Integrado 

Acadêmico-

Administrativo (SIAA) 

28. Acesso e a disponibilidade do SIAA são adequados para o desenvolvimento das atividades. 70,69% 92,75% 

29. Conheço e opero todas as ferramentas do SIAA, necessárias para a tutoria.    94,20% 

30. As funcionalidades e aplicações disponíveis no SIAA são adequados para o desenvolvimento das minhas 

atividades.  
  92,75% 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - 

Blackboard 

31. Ambiente virtual de aprendizagem é adequado para o desenvolvimento das atividades acadêmicas do(s) curso(s) 

que atuo. 
96,56% 95,65% 

32. Considero adequada a minha participação no ambiente virtual de aprendizagem. 100,00% 100,00% 

33. Conheço e opero as ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. 100,00% 100,00% 

Biblioteca 
34. Acervo bibliográfico físico e virtual da Biblioteca é adequado para pesquisa da(s) disciplina(s) que atuo. 94,83% 84,06% 

35. Utilizo o acervo da Biblioteca Virtual da Instituição. 93,10% 85,51% 

Participação e Integração 

36. Participo das reuniões com os professores responsáveis da(s) disciplina(s) que sou tutor. 46,55% 76,81% 

37. Participo das reuniões com os coordenadores do(s) curso(s) que atuo. 58,62% 78,26% 

38. Participo das reuniões e capacitações com a Supervisão de Tutoria. 96,55% 98,55% 

39. Conheço e interajo com os setores que fazem parte da Cruzeiro do Sul Virtual. 82,76% 85,51% 

  Índice de Satisfação Geral: 81,63% 86,77% 
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Resultados gerais – Coordenadores de Curso 

 
Coordenadores da IES   

 

Indicador: Questões: 
Índice de 

satisfação 

- 2017: 

Índice de 

satisfação 

2019: 

Coordenador do Curso 

1. Promovo ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o mundo do trabalho.   100,00% 

2. Apresento os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa (MEC / ENADE) do Curso.   93,33% 

3. Cumpro os prazos referentes aos processos do(s) curso(s) que coordeno. 95,00% 100,00% 

4. Faço webconferências regulares com os alunos do curso.    100,00% 

Professor Responsável 

5. Demonstram interesse em conhecer o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a Matriz Curricular. 95,00% 86,67% 

6. Participam das reuniões propostas, estimulando discussões e reflexões sobre o curso. 100,00% 96,67% 

7. Demonstram interesse em conhecer as ações e a importância da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 95,00% 90,00% 

8. Demonstram interesse em conhecer os documentos institucionais que orientam o desenvolvimento do curso 

(Manual do Aluno, Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), Projeto Pedagógico Institucional – PPI). 
90,00% 86,67% 

Tutores Online 

9. 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% 96,67% 

10. Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e segurança. 100,00% 93,33% 

11. Orientam os alunos sobre os prazos das atividades. 100,00% 100,00% 

12. Orientam os alunos sobre os critérios adotados para avaliação das atividades. 100,00% 96,66% 

13. Submetem materiais ou propostas de atividades para validação do professor responsável e coordenador do 

curso. 
100,00% 93,33% 

Material Didático 

14. Material teórico das disciplinas é de fácil entendimento e contribui para a formação dos alunos. 100,00% 100,00% 

15. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos estudos. 100,00% 96,66% 

16. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e tempo de exibição. 95,00% 86,66% 

17. Correções de erros/problemas, quando solicitadas, são prontamente atendidas. 90,00% 86,67% 

18. Acompanho a produção do material didático junto aos professores conteudistas. 100,00% 100,00% 
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19. Solicito sempre que necessária a atualização dos materiais das disciplinas do curso. 94,73% 100,00% 

Avaliações e atividades  

20. Avaliações online e presenciais possuem caráter formativo. 95,00% 83,33% 

21. Modelo atual das avaliações presenciais “A1 e AF” é adequado (quantidade, tipo de questões e periodicidade). 85,00% 76,67% 

22. O processo das etapas de organização das provas presenciais é adequado (elaboração, postagem e revisão de 

questões e montagem das provas). 
75,00% 60,00% 

Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC)  

23. Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é disponibilizado para os professores responsáveis e tutores online. 90,00% 93,33% 

24. Professores responsáveis são orientados sobre o preenchimento e prazos dos Planos de Ensino de acordo com 

o Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 
100,00% 100,00% 

25. A matriz de referência é disponibilizada para os professores responsáveis e tutores online.    96,67% 

26. Oriento adequadamente os alunos a respeito das atividades previstas no curso (estágio, TCC, Projetos, ACs, 

etc.).  
  96,67% 

Estágio Curricular 

Supervisionado 

27. Tenho conhecimento do trabalho desenvolvido no Núcleo de Estágios – EaD, em relação ao Estágio Curricular 

Supervisionado (obrigatório) do(s) curso(s) que coordeno. 
90,00% 73,33% 

28. Alterações de prazos e procedimentos realizados pelo Núcleo de Estágios – EaD são informadas a coordenação 

do curso com a devida antecedência. 
80,00% 60,00% 

29. Ajustes necessários no Manual do Estágio (obrigatório) do(s) curso(s) são realizados de forma participativa. 75,00% 60,00% 

Canais de Comunicação e 

Relacionamento 

30. Fluxos dos processos da Central de Atendimento ao Aluno (CAA Online) propiciam agilidade no retorno das 

informações aos discentes. 
65,00% 83,33% 

31. Fluxos dos processos CRPs propiciam agilidade no retorno das informações aos polos.    80,00% 

Capacitação e Integração 
32. Programas de capacitação ou formação continuada são oferecidos pela Instituição. 90,00% 96,66% 

33. Participo dos programas de capacitação ou formação continuada oferecidos pela instituição.    100,00% 

Instalações Físicas 

34. Equipamentos de informática do posto de trabalho que ocupo são adequados. 95,00% 96,67% 

35. Acesso à internet disponibilizado pela Instituição é adequado. 80,00% 76,67% 

36. Instalações físicas para a realização das atividades são adequadas (sala de coordenação, banheiros, área de 

convivência, salas de reuniões, mobiliários). 
95,00% 76,66% 
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Sistema Integrado 

Acadêmico-

Administrativo (SIAA) 

37. Acesso e a disponibilidade do SIAA são adequados para o desenvolvimento das atividades. 45,00% 80,01% 

38. Conheço e opero todas as ferramentas do SIAA, necessárias para a coordenação do curso.  95,00% 96,67% 

39. As funcionalidades e aplicações disponíveis no SIAA são adequados para o desenvolvimento das minhas 

atividades.  
  80,00% 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - 

Blackboard 

40. Ambiente virtual de aprendizagem é adequado para o desenvolvimento das atividades do(s) curso(s) que 

coordeno. 
100,00% 96,67% 

41. Conheço e opero com adequação os recursos disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. 100,00% 96,66% 

42. Atualizo os conteúdos disponíveis na disciplina de Coordenação do Curso. 100,00% 100,00% 

Biblioteca 
43. Acervo bibliográfico físico e virtual da Biblioteca da Instituição é adequado para elaboração de conteúdos e 

pesquisas para os professores e alunos do(s) curso(s) que coordeno. 
100,00% 96,66% 

Atribuições do 

Coordenador de Curso  

44. Realizo reuniões periódicas com os professores responsáveis. 95,00% 96,66% 

45. Realizo reuniões periódicas com os tutores online. 90,00% 100,00% 

46. Conheço e interajo com os setores que fazem parte da Cruzeiro do Sul Virtual. 100,00% 100,00% 

 
Índice de Satisfação Geral: 91,97% 90,36% 
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Avaliação com os Egressos  

 

Resultados Gerais (Egressos Graduação Presencial) 

 

Indicador: Identificação do Egresso / Curso 
 
Gráfico 1 
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Indicador: Situação Profissional Atual 
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Indicador: Avaliação do Curso / Instituição 
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Resultados Gerais (Egressos Graduação EaD) 

 

Indicador: Identificação do Egresso / Curso 
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