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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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1. 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 Ministerial nº 644, 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 recredenciamento da EaD 

pela publicação da Portaria Ministerial nº 987, de 06 de dezembro de 2021. 

 Trata-se de uma Universidade com, aproximadamente, 115.071 alunos, 

distribuídos em cerca de 51 cursos de graduação presenciais (bacharelado, 

licenciatura e superiores de tecnologia), 147 cursos de graduação a distância, 76 

cursos de pós-graduação lato sensu presencial, 164 cursos de pós-graduação lato 

sensu a distância, 04 cursos de Mestrado, 03 cursos de Doutorado e 837 polos de 

apoio presencial. 

 A Universidade possui um corpo docente composto por cerca de 643 

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

Anália Franco, campus Liberdade, campus Paulista, campus-sede São Miguel, 

campus Santo Amaro, campus Villa Lobos e o 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.  

 

 

1.1.1. Breve Histórico e Contextualização  

 

A Universidade Cruzeiro do Sul começou suas atividades por meio de uma 
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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 o campus fora de sede na cidade de Guarulhos, 

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 

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.  
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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 e 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, iniciou as suas atividades em 2020, oferecendo cursos em diversas 

áreas do conhecimento.  

Em 2021, foram inaugurados os novos campi Villa Lobos no bairro Vila 

Leopoldina em São Paulo e o campus fora de sede na cidade de Guarulhos, que foi 

credenciado pela comissão de avaliação externa do MEC com o conceito final 4.  

 

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 053/2020, por: 

 

Coordenador 

Prof. Me. Egidio de Oliveira Filho 
 

Representantes do corpo docente 

Profª. Ma. Alessandra Fabiana Cavalcante 
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Profª. Ma. Cristiane Pereira Melo de Oliveira  

Prof. Me. Flávio Nastari da Rosa  

Prof. Me. Hugo Batista Fernandes 
 

Representantes do corpo discente 

Sr. Erick Gustavo Ferreira Padovani 

Srª. Larissa Medina Pires 

Srª. Beatriz Stefany Vieira da Silva 

Srª. Fabíola Cristina Santos de Oliveira Santana 
 

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 Reitoria nº 

50 de 30 de março de 2020, os membros da Comissão Própria de Avaliação – CPA, 

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

regulamento. 
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1.3. Planejamento estratégico de autoavaliação  
 

O processo autoavaliativo foi gestado no projeto da Universidade Cruzeiro do 

Sul, conforme explicitado:   

“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.” 

                                                             
1 PDI da Universidade Cruzeiro do Sul (2019 / 2023). 
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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: 
 

1.3.1. 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  
 

Paradigmas Complementares 

- Origens - 
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Baseado em tais fundamentos, foram constituídos processos e projetos que 

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

 

1.4. Ano referência do relatório  

 

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

Primeiro Relatório Parcial, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 

65, de 09 de outubro de 2014. Neste relatório, a CPA procurou contemplar as 

informações e ações desenvolvidas no ano de 2021, 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 11 processos avaliativos, assim distribuídos: 

1) Avaliação do Planejamento da Graduação Presencial: 

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 / Curso. 

3) Avaliação do Ensino de Graduação Presencial: 

Indicadores Avaliados: Missão e Responsabilidade Social / Institucional; 

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

Ambiente Virtual / Disciplinas online; Oportunidades da ampliação de 

formação acadêmica e profissional; Empregabilidade; Políticas Institucionais 

voltadas ao Ensino; Condições para o Ensino; Infraestrutura Institucional / 

Acadêmica; Representatividade; Corpo Docente; Corpo Discente; Avaliação 

Institucional / CPA e Satisfação Geral.  

4) Avaliação do Ensino de Graduação a Distância: 

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

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

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / Projetos; Canais de Atendimento e 

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

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

Polo de Educação a Distância; Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

Blackboard; Rotina de Estudos; Trabalhabilidade; Avaliação Institucional / 

CPA e Satisfação Geral.  
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Indicadores Avaliados (cursos com metodologia 4.0): Coordenador do Curso; 

Tutores Online; Professor do Encontro Presencial; Material Didático da 

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

Projetos; Canais de Atendimento e Relacionamento com o Aluno (CAA 

Online); Oportunidades da ampliação de formação acadêmica e profissional; 

Ambientes profissionais para a realização de atividades práticas; Área do 

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

Virtual de Aprendizagem – Blackboard; Rotina de Estudos; Trabalhabilidade; 

Avaliação Institucional / CPA e Satisfação Geral. 

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

Tutores Online; Professor do Encontro Síncrono; Material Didático da 

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

Projetos; Canais de Atendimento e Relacionamento com o Aluno (CAA 

Online); Oportunidades da ampliação de formação acadêmica e profissional; 

Área do Aluno; Relacionamento com o Polo de Educação a Distância; 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – Blackboard; Rotina de Estudos; 

Trabalhabilidade; Avaliação Institucional / CPA e Satisfação Geral.  

5) Avaliação dos Polos de EaD: 

Indicadores Avaliados: Atendimento no Polo; Atividades Acadêmicas; 

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

Polo/Parceiro em relação ao Relacionamento Acadêmico e Comercial e 

Satisfação Geral.  

6) Avaliação com os Egressos da Graduação Presencial: 

Indicadores Avaliados: Identificação do Egresso / Curso; Situação Profissional 

Atual; Avaliação do Curso / Instituição e Satisfação Geral. 

7) Avaliação com os Egressos da Graduação a Distância: 

Indicadores Avaliados: Identificação do Egresso / Curso; Situação Profissional 

Atual; Avaliação do Curso / Instituição e Satisfação Geral. 

8) Avaliação com os Egressos da Pós-graduação Stricto Sensu: 

Indicadores Avaliados: Satisfação quanto à formação recebida; Suficiência: 

esforços que resultaram numa dissertação/tese com qualidade acadêmica; 

Qualidade da orientação; Repercussão; Permanência (continuidade na vida 

acadêmica) e Projeção.  

9) Avaliação do Ensino de Pós-graduação Lato Sensu Presencial: 
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Indicadores Avaliados: Gestão Institucional; Projeto Pedagógico do Curso; 

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

Discente; Infraestrutura Institucional / Acadêmica e Secretaria.  

10) Avaliação do Ensino de Pós-graduação Lato Sensu a Distância: 

Indicadores Avaliados: Coordenação do Curso; Tutoria Online; Material 

Didático da Disciplina; Avaliações e Atividades; Canais de Atendimento ao 

Aluno; Área do Aluno; Relacionamento com o Polo de EaD; Ambiente Virtual 

de Aprendizagem; Rotina de Estudos e Satisfação Geral. 

11) Avaliação do Ensino de Pós-graduação Stricto Sensu: 

Indicadores Avaliados: Coerência, consistência, abrangência e atualização 

da(s) área(s) de concentração, linha(s) de atuação, projetos em andamento, 

proposta curricular com os objetivos do Programa; Qualidade da orientação; 

Qualidade do corpo docente – orientação; Relação professor(a) e pós-

graduando(a); Relação Secretaria e pós-graduando(a); e Relação 

Coordenação do PPG e pós-graduando(a). 
 

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 Lato Sensu 

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

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

Sensu Presencial e Pós-graduação Stricto Sensu). 

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

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

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

e Pós-graduação Stricto Sensu). 

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

f) Egressos (Graduação Presencial; Graduação EaD e Pós-graduação Stricto 

Sensu). 

g) Mantenedores / Coordenadores de Polo (Graduação EaD e Pós-Graduação 

Lato Sensu EaD). 
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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 no percentual igual ou 

superior a 60%. 

✓ 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; 

✓ 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; Disciplina da 

Coordenação do Curso no Blackboard; E-mail Institucional; murais dos campi 

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 

gestores acadêmicos e administrativos, 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 G.R. nº. 053/2020, de 23 de dezembro 

de 2020, 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; informativos nos 

murais 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, coordenadores, professores e tutores 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, 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, 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.  

As diretorias,  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 

053/2020 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 50/2020, 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 da Graduação Presencial: instrumento com 16 

questões, direcionado ao corpo docente. 

• Avaliação do Clima Organizacional: instrumento com 43 questões para 

coordenadores de curso presencial, 44 para coordenadores de curso EaD, 44 

para professores de curso presencial, 43 para professores de curso EaD, 44 

para tutores EaD e 45 para funcionários técnico-administrativos da IES. 

• Avaliação do Ensino de Graduação Presencial: instrumento com 66 questões 

para alunos e 55 para professores e 66 para coordenadores de curso. 

• Avaliação do Ensino de Graduação a Distância: instrumento com 70 questões 

para alunos (cursos com metodologia EaD), 77 questões para alunos (cursos 

com metodologia 4.0), 74 questões para alunos (cursos com metodologia 

4.0i), 63 questões para coordenadores de curso, 42 questões para 

professores e 43 questões para tutores.  

• Avaliação dos Polos de Educação a Distância: instrumento com 58 questões 

para alunos e 35 questões para mantenedores e coordenadores de polo.  

• Avaliação com os Egressos da Graduação Presencial: Instrumento com 33 

questões para os alunos egressos.  

• Avaliação com os Egressos da Graduação a Distância: Instrumento com 33 

questões para os alunos egressos.  

• Avaliação com os Egressos da Pós-graduação Stricto Sensu: Instrumento 

com 19 questões para os alunos egressos.  

• Avaliação do Ensino de Pós-graduação Lato Sensu Presencial: instrumento 

com 57 questões para alunos e 55 para professores.  
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• Avaliação do Ensino de Pós-graduação Lato Sensu a Distância:  instrumento 

com 73 questões para alunos, 26 questões para coordenadores e 31 para 

tutores.  

• Avaliação do Ensino de Pós-graduação Stricto Sensu: instrumento com 21 

questões para alunos. 

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

cada processo autoavaliativo nos últimos três anos.  

 

Quadro - Participação da comunidade acadêmica  

Projeto Participação 
Quant. de 
part. 2019 

Quant. de 
part. 2020 

Quant. de 
part. 2021 

Avaliação do Planejamento da Graduação 
Presencial. 

Professores 343  400 357 

Avaliação do Ensino de Graduação 
Presencial. 

Alunos 15.988 13.388 16.512 

Professores 390 362 435 

Coordenadores 
de Cursos 

32 29 31 

Avaliação do Ensino de Graduação a 
Distância. 

Alunos 
(metodologia 

EaD, 4.0 e 4.0i) 
19.129 - 35.837 

Professores - - 149 

Tutores 69 - 92 

Coordenadores 30 - 24 

Avaliação dos Polos de EaD. 

Alunos - 26.640 - 

Mantenedores / 
Coordenadores 

- 173 - 

Avaliação do Clima Organizacional. 

Coordenadores 
Presencial 

- - 25 

Coordenadores 
EaD 

- - 19 

Professores 
Presencial 

- - 415 

Professores 
EaD 

- - 110 

Tutores EaD - - 106 

Funcionários  - - 473 

Avaliação do Ensino de Pós-graduação Lato 
Sensu a Distância. 

Alunos - 4.995 - 

Tutores - 26 - 

Coordenadores - 23 - 

Avaliação do Ensino de Pós-graduação 
Stricto Sensu 

Alunos - - 164 

Avaliação com os Egressos da Graduação 
Presencial.  

Egressos  394 385 - 

Avaliação com os Egressos da Graduação a 
Distância.  

Egressos  243 113 - 

Avaliação com os Egressos da Pós-
graduação Stricto Sensu.  

Egressos  - - 208 
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Relatório de Autoavaliação Institucional. 
Comissão 
SINAES 

25 29 29 

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 

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 polo, 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, 
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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% ou mais 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 

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

envolvimento da comunidade acadêmica na autoavaliação, compreendida como um 

processo de reflexão e autoconsciência institucional, criativo e renovador de análise 

e síntese das dimensões que definem a Instituição. 

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

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

ensejam mudanças de comportamento; ações de orientações, diálogos, 

entendimentos, discussões de problemas, busca de soluções ou de alternativas; 

execução de ações e planejamento de ações maiores e sistemáticas. 

Registra-se, também que no triênio (2019 a 2021), a instituição recebeu 36 

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 (2019 a 2021) 

Curso Modalidade Período 
Conceito 

D1 D2 D3 Final 

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

Engenharia de Produção EAD 09/02 a 12/02/2020 4,72 4,67 4,80 5 

CST em Gestão da Qualidade EAD 08/03 a 11/03/2020 4,56 4,47 4,40 4 

Psicologia (SA) Presencial 23/06 a 26/06/2021 4,46 4,47 4,44 4 

Direito EAD 01/07 a 02/07/2021 4,78 4,57 4,33 5 

Direito (GRU) Presencial 08/07 a 09/07/2021 3,67 4,29 3,11 4 

Enfermagem (GRU) Presencial 15/08 a 18/08/2021 3,95 4,64 4,89 4 

Psicologia (GRU) Presencial 18/08 a 21/08/2021 4,84 4,36 4,80 5 

Direito (SA) Presencial 30/08 a 31/08/2021 4,44 4,36 4,30 4 

Odontologia (PA) Presencial 12/09 a 15/09/2021 4,50 4,00 3,75 4 

Odontologia (GRU) Presencial 03/10 a 06/10/2021 4,30 2,79 3,92 4 

Enfermagem (SA) Presencial 03/11 a 06/11/2021 4,70 4,29 4,39 4 

Enfermagem (PA) Presencial 03/11 a 06/11/2021 3,90 4,79 4,39 4 

Enfermagem EAD 17/11 a 20/11/2021 3,45 4,07 4,31 4 

Psicologia EAD 12/12 a 15/12/2021 4,32 4,43 4,64 4 

Fonte: Procuradoria Institucional 

 

 

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  
 

2018 2019 20203 

4 3.1181 4 3.0601 - - 

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 

                                                             
3 Não ocorreu devido a pandemia. 
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Ciências Contábeis EAD - 3 2.3362 2 1.0515 2.4866 3 

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 - Insumos Avaliativos – 2019/2020   

2019 - Divulgado em 2020 

CURSO MODALIDADE CAMPUS 
Nota 

ENADE 
Conc. 

NOTA 
IDD 

NOTA 
cont. IDD 

NOTA 
cont. CPC 

Conc. 
Final 

Arquitetura e Urbanismo Presencial AF 2 1,5287 3 2,1914 2,8157 3 

Biomedicina Presencial AF 3 2,3067 3 2,9413 3,2090 4 
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Educação Física 

(Bacharelado) 
Presencial SM 3 2,1969 3 2,5706 3,3314 4 

Enfermagem Presencial AF 3 2,4442 3 2,5469 2,7840 3 

Enfermagem Presencial LIB 3 2,1457 3 2,4847 3,1108 4 

Enfermagem Presencial SM 3 2,1072 3 2,6510 3,1183 4 

Engenharia Ambiental EAD - 2 1,3944 S/C  - 2,2284 3 

Engenharia Civil Presencial AF 2 1,8943 3 2,6482 3,3368 4 

Engenharia Civil Presencial SM 2 1,1927 3 2,4719 3,0091 4 

Engenharia Civil EAD - 3 1,9787 S/C  - 2,9304 3 

Engenharia de Produção Presencial SM 2 1,3289 3 2,0359 2,8634 3 

Engenharia de Produção EAD - 3 2,2137 S/C  - 2,6827 3 

Engenharia Elétrica Presencial SM 2 1,4670 3 2,4758 3,0075 4 

Engenharia Elétrica EAD - S/C - S/C - - S/C 

Engenharia Mecânica Presencial AF 2 1,5444 3 2,0376 2,8086 3 

Engenharia Mecânica Presencial SM 1 0,9138 2 1,8361 2,6179 3 

Engenharia Mecânica EAD - S/C - S/C - - S/C 

CST em Estética e 

Cosmética 
EAD - 3 2,2343 2 1,5461 2,2209 3 

Farmácia Presencial AF 3 2,3060 3 2,3783 3,2249 4 

Fisioterapia Presencial SM 3 2,3162 3 2,6936 3,2834 4 

CST em Gestão Ambiental EAD - 2 1,5376 3 2,0797 2,7531 3 

CST em Gestão do 

Agronegócio 
EAD - S/C - S/C - - S/C 

CST em Gestão Hospitalar EAD - 3 2,4454 3 2,2823 2,7919 3 

Medicina Veterinária Presencial SM 3 2,2714 3 2,7253 3,0736 4 

Nutrição Presencial AF 3 2,5731 3 2,5246 3,1488 4 

Odontologia Presencial LIB 3 2,2291 4 3,0098 3,2516 4 

Odontologia Presencial SM 2 1,5431 3 2,1208 2,6404 3 

CST em Segurança no 

Trabalho 
EAD - 2 1,5677 3 2,4177 3,0161 4 

Fonte: Procuradoria Institucional  

 

Quadro - Insumos Avaliativos – 2020/2021  

2020 - Divulgado em 2021 

CURSO MODALIDADE CAMPUS 
Nota 

ENADE 
Conc. 

NOTA 
IDD 

NOTA 
cont. IDD 

NOTA 
cont. CPC 

Conc. 
Final 

(Não ocorreu devido a pandemia) 

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). 

5 
Recredenciamento EAD: Portaria Ministerial nº 987, de 06.12.2021, DOU nº 229, de 

07.12.2021, seção 1, p. 45 (prazo 10 anos). 

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 2021 constam no apêndice 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 2022 (ano base 2021), a 

referida designação ocorreu por meio da Portaria G.R. nº 119/2022. 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, foram postados, no e-MEC, os 

relatórios parciais nos anos de 2019 (ano base 2018) e 2020 (ano base 2019), de 
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maneira a contemplar as informações e ações desenvolvidas pela CPA, explicitando 

os eixos trabalhados.  

No ano de 2021 (ano base 2020), foi postado o relatório integral, 

contemplando as informações e ações desenvolvidas pela CPA. Na versão integral, 

a CPA realizou uma comparação entre os dois relatórios parciais anteriores, 

explicitando uma análise global em relação ao PDI e a todos os eixos do 

instrumento, de acordo com as atividades acadêmicas e de gestão.  

Constou, ainda, uma apresentação de um plano de ações de melhoria à IES, 

que tem por objetivo impactar o processo de gestão da Universidade, buscando 

sempre promover mudanças que visem à excelência acadêmica e à inovação.  

Os relatórios de autoavaliação são encaminhados pela CPA 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.  
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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) 

 

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 2019.  

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. 
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• 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 serão: 

• 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 95% 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. 
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• 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. 

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

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

de oferta de até 40% de disciplinas online nos cursos de graduação presencial, 

conforme a legislação prevê. Para tanto, os materiais didáticos são elaborados por 

docentes especializados em sua área de atuação, em conjunto com a equipe 

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

continuamente revisados e atualizados para a oferta de disciplinas, cursos e 

programas, incluindo recursos multimidiáticos interativos, acesso à biblioteca digital, 

entre outros. 

Para a Universidade, a metodologia institucional, prevista em seu PDI (2019-

2023), fundamenta-se nos seguintes princípios: interdisciplinaridade, diálogo entre a 

teoria e prática, aprendizagem significativa, colaborativa, pela pesquisa e pelo uso 

dos recursos digitais e ambientes virtuais de aprendizagem. 

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. 

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 

metodologias 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 
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atitudes/ valores. É nesse rol que os docentes buscam, 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.  

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.  

O ponto de partida para a aprendizagem é o conjunto de significados que 

emerge do processo de construção de conhecimento pela turma, aqueles que os 

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

oriundos de experiência escolar anterior, os denominados conhecimentos prévios. 

Esse conjunto de significados, adequadamente problematizado, serve de ancoragem 

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

Ainda, acredita-se que não basta apenas que a aprendizagem seja 

significativa. É necessário que, também, seja relevante, isto é, que os 

conhecimentos adquiridos se incorporem de tal forma ao pensamento do aluno/ 

futuro profissional, que seja possível mobilizá-los para a aquisição de novos 

conhecimentos e resolução de situações-problema postos pelo exercício profissional 

e pela realidade que se vive, ou seja, não se trata de aprender por aprender, 



38 
 

conhecer por conhecer, mas de aprender para aplicar e transferir o que se aprende 

para novas situações. Para tanto, torna-se necessário contextualizar as tarefas de 

aprendizagem dentro da cultura em que os conteúdos/ conhecimentos adquiram 

significado compartilhado e negociado, ao serem utilizados na prática cotidiana. 

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. 

 Para minimizar problemas metodológicos, na instituição, há uma política de 

inclusão de disciplinas básicas nos currículos, com o objetivo de que contribuam 

para a formação do ingressante no sentido de que não apenas servem como 

nivelamento, ao recuperarem conhecimentos e habilidades, mas também como 

interligação da educação básica com o ensino superior.  

 Com o intuito de proporcionar ao aluno ingressante uma revisão do conteúdo 

que estudou no ensino médio e, assim, prepará-lo para o curso superior, a 

Instituição oferece cursos online de Nivelamento em Português (Competências 

Básicas para o Ensino Superior em Língua Portuguesa) e em Matemática 

(Competências Básicas para o Ensino Superior em Matemática) para alunos 

ingressantes. 

 Ainda, na atividade cotidiana docente, há ações de diagnóstico da 

aprendizagem e, se for necessário, de retomada de conhecimentos. Essas ações se 

iniciam com a apresentação do plano de ensino da disciplina, situação oportuna 

tanto para explicitar a relação entre teoria e prática, quanto para realizar diagnóstico 

da turma e conhecer a realidade na qual o processo de ensino e aprendizagem vai 

acontecer. Durante o semestre letivo, as avaliações, de caráter formativo, 

contribuem para o diagnóstico da aprendizagem, com a análise de quais 

competências já foram alcançadas e quais precisam de revisão.  Após cada 

avaliação, os docentes analisam os resultados, retomando os conteúdos em que os 

alunos apresentaram maior dificuldade, contribuindo, assim, também, para o 

nivelamento da turma. 
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Nesse sentido, o significado atribuído à avaliação de ensino abrange não 

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

para a ação educativa. Assim, considera-se essencial o planejamento de estratégias 

e de instrumentos de acompanhamento e de avaliação adequados às 

disciplinas/ atividades do curso. Para tanto, o NDE participa, juntamente com a 

coordenação, na promoção de discussões sobre o processo de ensino e 

aprendizagem, inclusive de sua avaliação. Para a instituição, diante de novos 

paradigmas educacionais e culturais, (re)pensar a avaliação deve ser uma prática do 

NDE com o intuito de implementar práticas de avaliação formativa, mais eficientes e 

significativas para o corpo discente. 

Assim como previsto no PDI (2019-2023), 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, estreitando 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); Projetos Interdisciplinares (PI), Atividades Complementares (AC), entre outros 

recursos curriculares. Essa implementação exige que o 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.  

As Disciplinas Online (DOL) proporcionam aos estudantes a flexibilização da 

aprendizagem, pois podem ter acesso aos conteúdos curriculares no momento que 

melhor lhes convier e de qualquer lugar em que tenham acesso à internet. 

Contribuem, ainda, para a autonomia na aprendizagem, com incentivo ao “aprender 



40 
 

a aprender”, e para a inclusão digital e tecnológica. Observando-se o que estabelece 

a Portaria nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, a oferta nesta modalidade não 

ultrapassa 40% (quarenta por cento) da carga horária total do curso. 

Como elementos importantes na articulação dos cursos, as Disciplinas 

Optativas (DOP) têm o objetivo de propiciar mais autonomia, flexibilidade e 

independência na formação dos egressos; os Estudos Dirigidos (ED) incentivam a 

atividade intelectual do aluno, consolidando os conhecimentos e contribuindo para 

sua autonomia e proatividade; os Projetos Interdisciplinares (PI) possibilitam a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas dos cursos, permitindo o 

aprofundamento da fundamentação teórica e prática das diferentes áreas do 

conhecimento; as Atividades Complementares (AC) contribuem para a percepção da 

importância do envolvimento dos estudantes de graduação com a totalidade das 

questões sociais, políticas, econômicas, históricas, culturais, intelectuais e 

científicas.  

Transversalmente, para a complementação do perfil humanista, ético e 

cidadão, a que se propõe a IES, discutem-se temas vinculados às relações étnico-

raciais, ao meio ambiente e aos direitos humanos não só em disciplinas específicas 

dos cursos, mas também por meio do Curso de Extensão Online: Temas 

Transversais, com carga horária de 40 horas, que deve ser realizado por todos os 

estudantes. 

O curso contempla os seguintes conteúdos: 

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

− Direitos humanos. 

− Diversidade e tolerância. 

− Os direitos humanos e as minorias. 

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

relógio) 

− As comunidades nativas – o indígena brasileiro. 

− O negro no Brasil. 

− A família e a comunidade. 

− Lutas e resistências. 

− O fim da escravidão e o pós-abolição. 

− Samba, carnaval, capoeira, candomblé e culinária. 
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− A questão do racismo. 

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

− Recursos Naturais. 

− Aspectos legais e institucionais. 

− A evolução da conscientização da importância do meio ambiente. 

− Responsabilidade social. 

4. Prevenção ao uso indevido de drogas e álcool (10 horas-relógio) 

− Aspectos socioculturais dos usos de álcool e outras drogas. 

− Políticas Públicas sobre álcool e outras drogas no Brasil. 

− Prevenção: novas formas de pensar e enfrentar o problema. 

Nas reuniões de planejamento e nos trabalhos de revisão contínua do PPC, 

as reflexões sobre novas estratégias de ensino e de aprendizagem são estimuladas, 

privilegiando-se as metodologias ativas. Para tanto, algumas das estratégias 

empregadas na IES são: 

 Aprendizagem Baseada em Projetos ou Project Based Learning (PBL) - 

tem como objetivo desafiar o aluno a desenvolver um projeto ou produto. Esse 

formato enfatiza o aprendizado autodirigido, estimulando o desenvolvimento de 

habilidades, competências e a busca pelo conhecimento necessário para atingir os 

objetivos.  

 Aprendizagem baseada em Problemas (ABP) ou Problem-Based 

Learning – baseia-se na solução de problemas, estimulando o desenvolvimento das 

habilidades de resolução. De maneira geral, o professor apresenta um problema 

para os alunos solucionarem. Essa metodologia é assertiva para a proposta de se 

desenvolver proatividade, pensamento crítico, reflexão. Esse método contribui para 

a ampliação da autonomia discente, solucionando questões que se apresentam 

como problemas da área. Em contato com o professor, durante as aulas, os alunos 

apresentam as dificuldades e dúvidas e são orientados coletivamente para que 

todos aprendam com erros, medos, insegurança e sucesso dos colegas. 

 Aprendizagem baseada em Equipe (ABE) ou Team Based Learning (TBL) 

- é uma metodologia de ensino colaborativa. Já nos semestres iniciais são 

desenvolvidas atividades que estimulam a percepção do aluno sobre a importância 

da organização grupal, da interação e da comunicação entre os pares. Jogos em 

equipes e competições científicas, por exemplo, são algumas estratégias que podem 
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ser usadas. Em tais projetos, observa-se que a organização de equipes é 

estimulada, destacando o valor da atuação coletiva para a compreensão sobre a 

aprendizagem como processo contínuo e resultante da interação com o outro. 

 Além do trabalho com equipes operativas, estimula-se a percepção contínua 

sobre a interdisciplinaridade, pois as várias disciplinas nos semestres atuam de 

forma integrada, buscando possibilitar aos alunos o desenvolvimento de uma visão 

crítica sobre questões socioeconômicas, políticas e culturais contemporâneas. 

 Simulação - é uma metodologia de ensino que permite experimentação, a 

representação de um evento real com o propósito de praticar, aprender, avaliar ou 

entender a situação proposta para o ensino e aprendizagem. A simulação tem, 

assim, o intuito de favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades e 

competências para o exercício profissional futuro. 

 Estudo de Caso – é uma metodologia em que se desenvolve o estudo a 

partir de um caso concreto, visando, principalmente, a entender a atuação do 

profissional em contextos diversos. Busca-se o entendimento da aplicação de 

conceitos abordados em sala de aula. 

 Destaca-se a inovação empregada no uso de recursos, tecnológicos ou não, 

para a implementação das metodologias ativas. Tais recursos podem ser 

contemplados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), colaborando, por 

exemplo, com a proposta de sala de aula invertida ou com a disponibilidade de 

atividades ou leituras preparatórias para a aula presencial. Os recursos mais 

utilizados são fórum de discussões, avaliação e atividades de múltipla escolha, com 

feedback de gabarito imediato. 

 É importante ressaltar o papel inovador de disciplinas que proporcionam 

orientação profissional ao aluno, por meio de uma visão geral das áreas de 

formação, bem como a importância de palestras e visitas técnicas que colocam o 

futuro egresso em contato com profissionais da área. Nesse sentido, cumpre 

destacar a relevância do estágio supervisionado como um procedimento didático-

pedagógico de aprendizagem e valorização do estudante como futuro profissional, 

com a finalidade de vivenciar situações que contribuam para o estreitamento da 

relação teoria e prática. 

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

Disciplinas Online também focalizam a prática pedagógica na participação ativa e 
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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 AVA 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, AVA Blackboard possui 

várias ferramentas/ produtos para a colaboração, interação e acesso aos objetos de 

aprendizagem, tais como: Fórum de discussão, Wiki, Blog, Portfólio, Diário, Grupos, 

E-mail, Mensagens, Avisos, Blackboard Student, Blackboard Instructor, Plataforma 

Kaltura, Blackboard Offline Zoom (sistema para WebConferências integrado ao 

AVA), Community System (Mecanismo de criação de marcas e comunidades dentro 

do AVA), Analytics e  ManagedHosting (utilização de Datacenter da Blackboard). 

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

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

estratégias 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 smartphones) 

confirma a proposta didático-pedagógica institucional, pois além de facilitar a 

participação na disciplina (atividades de estudo, acesso imediato à atualização das 
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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 Tecnologias da Informação e da Comunicação (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, audiodescrição 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 a Distância 

 

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

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

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

Sul Educacional. 

Na graduação, as formas de organização são orientadas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), que apresentam os fundamentos legais e 

pedagógicos para a elaboração dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs). Na 

elaboração dos PPCs, destaca-se a importância do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), constituído conforme Resolução CONAES nº 01, de 17 de junho de 2010. 

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

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

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

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

o Trabalho de Curso (TC), o Plano de Acompanhamento de Carreira (PAC), a 

Ambientação Digital (AD), a Extensão Curricularizada (Ext.), as Atividades 

Complementares (ACs), a Iniciação Científica (IC), a Monitoria e as Atividades de 

Extensão, entre outras. No caso da Educação a Distância, vale ressaltar ainda o 

Programa Interdisciplinar de Práticas Científicas, Tecnológicas e Profissionais (PIP-
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CTP), o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo (NIE-EaD), o Núcleo de Inovação 

Acadêmica (NIAC-EaD), o Núcleo de Internacionalização (NI), o Núcleo de Saúde e 

Bem-Estar (NUBEM), o Núcleo de Empreendedorismo, Trabalhabilidade e Inovação 

(NETI), o Núcleo de Práticas Extensionistas, (NUPEX), o Núcleo de Práticas 

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

Nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação (PPCs) oferecidos 

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

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

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

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

Essas dimensões são compreendidas como indissociáveis e passíveis de 

permanente avaliação e reflexão, tendo-se como horizonte a consolidação da 

excelência acadêmica. 

Todos os cursos possuem como proposta pedagógica uma organização 

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

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

situações de aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Cada uma das unidades curriculares é composta por atividades que devem 

ser cumpridas pelo graduando no Ambiente Virtual de Aprendizagem e atividades 

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

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

educação a distância ou em ambientes profissionais. 

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

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

função o acompanhamento no processo de ensino e aprendizagem e é responsável 

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

conjuntas com a coordenação do curso, o professor responsável e os tutores das 

disciplinas. 

A metodologia semipresencial é um diferencial, pois ela reúne as melhores 

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

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

oferta se apresenta em duas situações: momentos de aprendizagem no AVA, 

plataforma que contempla o material teórico, as videoaulas, os fóruns de discussão 

mediados e a interação com o tutor online para esclarecimento de dúvidas por meio 
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de chat, de webconferências o que evidencia as atividades síncronas do curso e as 

trocas de mensagens. A segunda etapa ocorre presencialmente, por meio de 

encontros dos estudantes com o docente, que conduz a aula no polo de EaD ou via 

webaula, transmitida dos estúdios da Cruzeiro do Sul Virtual para qualquer 

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

projeto pedagógico dos cursos semipresenciais contempla até 30% de atividades 

presenciais para os cursos que são ofertados com esta metodologia. 

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

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

projetos integradores de competência, de seminários, das atividades integradoras 

por competência e de outras atividades acadêmicas que são desenvolvidas em 

alguns cursos. A Atividade Interdisciplinar tem caráter transversal, o que possibilita 

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

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

especializado. 

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

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

curricular denominado Projeto Integrador de Competências (PIC), sendo este 

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

o foco nas competências a serem desenvolvidas pelos estudantes. 

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

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

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

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

(RF) do aproveitamento do aluno é a somatória dos instrumentos de avaliação, até o 

máximo de 10,0 (dez) pontos. É considerado aprovado na disciplina o aluno que 

obtém RF igual ou superior a 6,0 (seis), nos cursos de graduação. 

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

provas nos polos de educação a distância, a Gerência de Sucesso do Aluno e de 

Relacionamento com Polos faz acompanhamento desse processo durante todo o 

período de avaliação da aprendizagem; e, quando possível, também, realiza visitas 

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

dessas atividades presenciais. 
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De acordo, ainda, com o PDI vigente, são Políticas de Educação a Distância 

na instituição: universalização e democratização do acesso à informação, do 

conhecimento e da educação; incentivo a pesquisas que propiciem uma educação 

voltada para o progresso científico e tecnológico; difusão do uso de TDICs para fins 

educacionais nos cursos de graduação; busca de soluções inovadoras e criativas 

nos projetos de educação a distância; busca de parcerias e convênios para o 

desenvolvimento de conteúdos específicos; garantia de padrões de qualidade para 

oferta de cursos e de disciplinas a distância, por meio da avaliação e do 

acompanhamento permanentes; da supervisão acadêmica e administrativa dos 

polos de educação a distância e a criação de indicadores de gestão. 

 

Pós-graduação Lato Sensu Presencial e a Distância 

 

As políticas para o ensino 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 Pós-graduação (Presencial e EaD) as 

formas de organização são orientadas pelas diretrizes internas e pela legislação 

vigente.  

Com relação ao corpo docente, observamos o que descreve a Resolução 

CNE nº 1/2018. 

Art. 9º - O corpo docente do curso de especialização será constituído 
por, no mínimo, 30% (trinta por cento) de portadores de título de pós-
graduação stricto sensu, cujos títulos tenham sido obtidos em 
programas de pós-graduação stricto sensu devidamente 
reconhecidos pelo poder público, ou revalidados, nos termos da 
legislação pertinente4.  

 

Nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pós-graduação (PPCs) encontram-

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

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

metodologia prevista nos documentos legais e institucionais. Como exemplo dessa 

                                                             
4 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. SECRETARIA EXECUTIVA. Resolução nº 1, 
de 06 de abril de 2018, que estabelece diretrizes e normas para a oferta dos cursos de pós-
graduação lato sensu denominados cursos de especialização, no âmbito do Sistema Federal de 
Educação Superior, conforme prevê o Art. 39, § 3º, da Lei nº 9.394/1996. Disponível em 
https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2432/resolucao-cne-ces-n-1. Acesso em 13 abril 2021. 
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articulação, ressalta-se que os PPCs descrevem a realização de diversas atividades 

e programas institucionalizados.  

 

Pós-graduação lato sensu a Distância 

 

Para a Educação a Distância, os sistemas de comunicação, a atuação da 

tutoria, dos professores responsáveis por disciplina, o material didático, o processo 

de avaliação da aprendizagem, o trabalho da equipe multidisciplinar e a 

infraestrutura de apoio são dimensões compreendidas como indissociáveis e 

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

consolidação da excelência acadêmica, assim como, os seguintes programas 

institucionalizados: 

• O Núcleo de Inovação e Empreendedorismo (NIE-EaD); 

• O Núcleo de Inovação Acadêmica (NIAC-EaD); 

• O Núcleo de Práticas Educativas (NUPE-EaD); 

• Equipe Multidisciplinar. 

Os cursos possuem como proposta pedagógica uma organização modular 

com oferta mensal. Cada módulo é constituído por disciplinas e cada uma delas 

organizadas em unidades compostas por tópicos pré-definidos, dispostos em 

situações de aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Nos cursos de pós-graduação que possuem disciplinas optativas, a matriz do 

curso apresenta disciplinas fixas e outras optativas, assim o aluno pode personalizar 

a sua trilha de aprendizagem, conforme seus interesses de formação profissional e 

pessoal. 

Cada uma das unidades curriculares é composta por atividades que devem 

ser cumpridas pelos estudantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem e, de acordo 

com a especificidade do curso, com 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 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 
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pela aproximação e articulação entre os estudantes, sempre pautado em ações 

conjuntas com a coordenação do curso.  

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 web conferências, o que evidencia as atividades síncronas e a interação 

com os alunos. A segunda etapa ocorre presencialmente, por meio de encontros dos 

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

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. 

Os Cursos de Pós-graduação 4.0i baseiam-se em disciplinas diferenciadas 

nas quais se observam além dos materiais didáticos assíncronos, web aulas 

dinâmicas e interativas, de design criativo e colaborativo, ministradas por 

professores mestres e doutores de reconhecido renome no mercado de trabalho. Os 

encontros síncronos, também denominados como web aulas duram 2h em média e 

ocorrem de forma quinzenal. Sendo assim, totalizam-se 2 web aulas por mês em 

cada uma das disciplinas dos cursos, exceto para as disciplinas optativas e as 

disciplinas de Seminários e Projeto de Competências Profissionais e Gestão de 

Carreira, que possuem atividades diferenciadas de aprendizagem. Ressalta-se ainda 

a realização de atividade avaliativa em equipe, conduzida pelos docentes do curso. 

Neste sentido, competências profissionais emblemáticas do atual mercado de 

trabalho são desenvolvidas, tais como: liderança, espírito de equipe, argumentação 

e senso crítico. 

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

interdisciplinaridade acontece por meio do diálogo entre as disciplinas dos diferentes 

módulos, de seminários e de outras atividades acadêmicas que são desenvolvidas 

em alguns cursos. A Atividade Interdisciplinar tem caráter transversal, o que 

possibilita uma interlocução entre as dimensões teóricas e práticas de cada eixo da 
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formação profissional constitutiva do curso, favorecendo, ainda, um atendimento 

educacional especializado. 

O processo avaliativo dos Cursos de Pós-graduação, na modalidade a 

distância e semipresencial é o seguinte: 

• Avaliação online realizada por Disciplina, no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, com pontuação máxima de 10,0 (dez) pontos. Dependendo do 

protótipo da Disciplina, essa avaliação pode ser única, valendo de 0 a 10 

(dez) pontos ou composta por instrumentos distintos, mas que, somados, 

computem no máximo até 10 (dez) pontos. As avaliações são realizadas 

durante o período de vigência da Disciplina e a nota mínima para aprovação 

em cada Disciplina é de 7,0 (sete) pontos. 

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 Tecnologias de 

Informação e Comuunicação (TDICs) para fins educacionais nos cursos de pós-

graduação e de extensão na modalidade 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 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 lato sensu Presencial 

 

Os cursos de Pós-graduação presenciais (Especialização e Master in 

Business Administration – MBA) são ofertados nas Instituições pertencentes ao 

grupo Cruzeiro do Sul Educacional. Os cursos são diversificados, abrangem as 

diversas áreas do conhecimento e possuem como proposta pedagógica, uma 

organização curricular que busca adequar-se tanto ao perfil projetado para o 

profissional egresso quanto aos objetivos traçados para o curso, de forma a permitir 

acessibilidade pedagógica e atitudinal aos estudantes. As ofertas são ofertadas 

mensalmente e ministradas pelos professores selecionados pelos coordenadores de 

curso, com a anuência das Instituições de Ensino. Os docentes de todas as áreas, 
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alinhados aos PPCs de seus cursos, buscam integrar o ensino à pesquisa e à 

extensão, primando pela qualidade na formação dos estudantes. Torna-se 

fortalecido assim, o compromisso com o desenvolvimento regional, visando ao 

progresso social, político, econômico e cultural. 

Compreendendo que a formação continuada é imprescindível para a 

capacitação e para o desenvolvimento das competências e habilidades requeridas 

aos profissionais desses novos tempos, os cursos de Pós-graduação presenciais, 

visam atender, principalmente, às demandas vigentes do mercado de trabalho e 

também, as necessidades locais.    

Os cursos de Pós-graduação presenciais com Metodologia Híbrida, foram 

idealizados frente aos novos desafios e cenário do mundo, das exigências e das 

expectativas em relação à educação e à capacitação profissional, pois o Programa 

de Pós-graduação Lato Sensu Presencial com Metodologia Híbrida trabalha para a 

construção de conhecimentos de forma inovadora e diferenciada. 

O Programa do Curso atende uma demanda contemporânea, com autonomia 

de escolha de currículo personalizado, velocidade exigida pelo mercado de trabalho 

e a diversidade de ferramentas e integração no processo ensino-aprendizagem. 

Com o diferencial do estudante possuir disciplinas online, liberdade para escolher as 

disciplinas e montar seu currículo de acordo com o seu planejamento de carreira 

profissional. 

O processo avaliativo dos Cursos de Pós-Graduação presenciais ocorre da 

seguinte forma: 

• Prova Objetiva que corresponde a 40% da nota; 

• Trabalho da Disciplina a critério do professor que corresponde a 60% da nota;  

• A nota mínima para aprovação em cada Disciplina é de 7,0 (sete) pontos. 

Assim como nos cursos de pós-graduação a distância, os cursos com 

metodologia híbrida possuem disciplinas online optativas e, portanto, a matriz do 

curso apresenta disciplinas fixas e outras optativas, assim o aluno pode personalizar 

a sua trilha de aprendizagem, conforme seus interesses de formação profissional e 

pessoal.  
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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 estimular e apoiar os discentes no 

conhecimento na língua inglesa. 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 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;   
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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; 

4. 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 184 pós-graduandos 

matriculados e  10 pós-doutorandos, bolsistas CAPES, FAPESP e CNPq.  

Dentre os docentes permanentes dos Programas de Pós-graduação, 7 são 

Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Há, ainda, 31 grupos de pesquisa 

cadastrados no CNPq com 62 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 

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 
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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. Muitos 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 2019 2020 2021 

Bolsas PIBIC-CNPq 25 25 25 

Bolsas PIBIC-Cruzeiro do Sul 100 100 100 

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

 

Em 2018 e 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). Em 2020, as bolsas do PIBIT não 

foram renovadas pelo CNPq devido à redução orçamentária decorrente da 

pandemia. 

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

Indicador 2019 2020 2021 

Quantidade de Bolsas CNPq 5 0 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 2019 2020 2021 

Quantidade de Bolsas CNPq 4 4 0 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa  

 

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" 
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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.  

 Ademais, os docentes/pesquisadores da Universidade Cruzeiro do Sul são 

renomados, experientes e tem reconhecimento nacional e internacional. Em 2021, 

nove pesquisadores foram listados no ranking do AD Scientific Index entre os 10.000 

melhores e mais influentes cientistas do mundo. O estudo categoriza pesquisadores 

que atuam em 12 diferentes áreas, totalizando 11.940 instituições de pesquisa de 

195 países (https://www.cruzeirodosuleducacional.com.br/noticia/pesquisadores-da-

cruzeiro-do-sul-educacional-estao-entre-os-mais-influentes-do-mundo/). 

 

Indicador 2.4 PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da 

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

patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos 

humanos e da igualdade étnico-racial 

 

Dentre as ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da 

igualdade étnico-racial destaca-se que, em todas as matrizes curriculares dos cursos 

de graduação da IES, há disciplinas que abordam conteúdos / temáticas relativas às 

questões de direitos humanos, inclusão 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. 

https://www.cruzeirodosuleducacional.com.br/noticia/pesquisadores-da-cruzeiro-do-sul-educacional-estao-entre-os-mais-influentes-do-mundo/
https://www.cruzeirodosuleducacional.com.br/noticia/pesquisadores-da-cruzeiro-do-sul-educacional-estao-entre-os-mais-influentes-do-mundo/
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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   

 

 Em 2018 foi instituto um Comitê interno de Direitos Humanos com 

representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica. 

Desde então, começaram campanhas permanentes de sensibilização da 

comunidade acadêmica para os temas que envolvem as questões de 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 
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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. 

A Instituição realiza campanhas conscientização e combate ao trote por meios 

de atividades dos cursos, cartazes espalhados pelos campi e mídias sociais. 

 

Figura – Combate ao trote 

 

 

Outra preocupação foi tratar a temática relacionada ao combate ao Bullying, 

conforme disponibilizado na homepage institucional e mídias sociais. Seguem 

abaixo algumas peças utilizadas na campanha. 

Figura - Combate ao Bullying 
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Figura - Combate ao Bullying 

 
 
 

 

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 cultura, elencando a tolerância e a liberdade como 

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

Em 2020, o Brasil identificou o primeiro caso de contaminação pelo novo 

coronavírus, no final de fevereiro, enquanto a Europa já registrava centenas de 

casos de covid-19. A declaração de transmissão comunitária no país veio em março, 

mês em que também foi registrada o primeiro óbito pela doença.  Neste aspecto, a 

sociedade contemporânea vislumbrou o avanço sem procedência da COVID 19, que 

determinou o fechamento das escolas e universidades e a adoção dos métodos 

remotos de ensino, tendo em vista a continuidade do ano letivo.   

Nestes termos, em março de 2020, em função da pandemia, a Universidade 

Cruzeiro do Sul, passou a adotar em todas as atividades de ensino presencial o uso 

de ferramentas remotas síncronas, vale ressaltar que, em tempo real das aulas, os 

professores estavam nas salas virtuais, por meio do uso da plataforma BlackBoard, 

ministrando as aulas e efetivando as atividades acadêmicas planejadas. 

Esta estratégia de desenvolver as aulas por meio do Ensino Remoto Síncrono 

Emergencial (ERSE) tinha como objetivo promover o isolamento social, contribuindo, 

sobremaneira, para a redução da contaminação da Covid 19, garantindo com isso, a 

saúde física e mental dos alunos, funcionários e professores de acordo com as 
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recomendações dos órgãos de saúde pública e epidemiológica do país e do mundo. 

            Em 2021, com a continuidade e agravamento sem precedente de Pandemia da 

SARS-COV2 (COVID 19) no mundo, o Brasil ostentava números alarmantes de 

óbitos que segundo o médico e pesquisador Miguel Nicolelis  “enquanto a média 

mensal em 2018 e 2019 ficou em torno de 100 mil mortes/mês, nos dois meses mais 

mortais de 2021 (março e abril), foram registrados valores 87% e 88% superiores ao 

patamar pré-pandemia (188.725 mil, em março, e 187.842 em abril). Apesar de 

esses números incluírem todas as causas de morte, grande parcela deste 

monstruoso excedente está relacionada ao colapso hospitalar do primeiro semestre, 

fenômeno sem precedentes e do qual ainda não nos recuperamos”. (Dados 

extraídos: https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/07/4938221-um-

milhao-de mortos-em-2021-e-a-pandemia-esta-longe-de-acabar.html, pesquisa em:  

10/03/2022). 

Contudo, com este contexto pandêmico desfavorável, a Universidade 

Cruzeiro do Sul, continuou suas atividades acadêmicas através do Ensino Remoto 

Síncrono Emergencial (ERSE), bem como, expandiu suas ações na área dos direitos 

com a criação do Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão (NDHI) constituído por 

representantes das Instituições que compõe o Grupo Cruzeiro do Sul Educacional 

esta política foi designado em Junho de 2021, através da portaria 04/2021 o que 

define no artigo 2 seus objetivos:: 

Art. 2º - Definir ações de promoção de Direitos Humanos e Inclusão e 
Cidadania, de forma transversal, interseccional, nas Instituições da 
Cruzeiro do Sul Educacional de forma participativa e com respeito à 
diversidade, por meio da promoção e defesa de direitos, com o 
engajamento com uma sociedade justa, igualitária, ética, inclusiva, 
solidária, intercultural e promovendo a cultura da paz. 

 
Para tanto o núcleo se propõe a ações periódicas e realização de eventos 

para promoção de posturas reflexivas e boas práticas em Direitos Humanos, 

inclusão, diversidade, cidadania, integridade e cultura de paz, alinhadas com o 

compromisso do desenvolvimento sustentável proposto pela Organização das 

Nações Unidas, em especial: igualdade de gênero, trabalho decente e crescimento 

econômico; Redução das desigualdades; Paz, Justiça e instituições eficazes; 

parcerias e meios de implementação.  

Fazem parte deste núcleo: 

I. Profa. Me. Eliane Santos Pascoal (UNICID) 

https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/07/4938221-um-milhao-de%20mortos-em-2021-e-a-pandemia-esta-longe-de-acabar.html
https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/07/4938221-um-milhao-de%20mortos-em-2021-e-a-pandemia-esta-longe-de-acabar.html


61 
 

II. Profa. Dra. Adriana Cristina Levada Pires (UCS)  

III. Profa. Dra. Andrea Borelli (EAD) 

IV. Profa. Dra. Célia Regina Silva Rocha (UCS)  

V. Profa. Esp. Erika Aranha Fernandes (UNIPÊ)  

VI.  Profa. Dra. Fernanda Sartor Meinero (FSG)  

VII. Profa. Me. Gisela Peregrinelli (UDF)  

VIII. Profa. Dra. Maria Raimunda Vargas Rodrigues (UCS) 

IX. Profa. Dra. Marisa Afonso de Andrade Brunherotti (UNIFRAN)  

X. Profa. Dra. Regina Célia de Souza Beretta (UNIFRAN)  

XI.  Profa. Dra. Sueli Yngaunis (UNICID)  

XII.  Prof. Me. Antonio Roberto Alves Felippe (FASS) 

XIII. Prof. Me. Gilmar Cardozo de Jesus (CEUNSP)  

XIV. Prof. Dr. Guilherme de Oliveira Feldens (CESUCA)  

XV. Prof. Dr. Ivan de Oliveira Silva Duraes (BRAZ CUBAS)  

XVI. Prof. Dr. Marcelino Sato Matsuda (MÓDULO)  

XVII.  Prof. Esp. Wesley Araújo Maia (COLÉGIOS) 

Seus membros se reúnem semanalmente tendo 4 grandes eixos para a 

implementação destas diretrizes: 

1. Estabelecer as Diretrizes do NDHI e organizar formas de registro das diversas 

ações realizadas; 

2. Incentivar à Pesquisa relacionada à temática de Direitos Humanos, 

diversidade, inclusão, integridade e cultura da paz promovendo publicações e 

discussões na comunidade acadêmica; 

3. Organizar atividades de forma contínua para construir uma cultura em Direitos 

Humanos nas IES do grupo; 

4. Conhecer as diversas atividades já realizadas e ajudar na sua visibilidade 

para todas as IES. 

Nesta comissão que tem 17 membros atualmente a presidência está com 

uma representante da Universidade Cidade de São Paulo com a Profa Me Eliane 

dos Santos Pascoal.  

 

II Encontro Nacional sobre os Direitos Humanos da Cruzeiro do Sul 

Educacional III ENCONTRO DE DIREITOS HUMANOS da Universidade Cruzeiro 

do Sul.  
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O II ENCONTRO DE DIREITOS HUMANOS DA CRUZEIRO DO SUL 

EDUCACIONAL e o  III ENCONTRO DE DIREITOS HUMANOS da Universidade 

Cruzeiro do Sul, no período de 08 a 12 de novembro de 2021, que foram 

transmitidas pelo canal do Youtube da Universidade Cruzeiro do Sul.  O objetivo do 

II Encontro de Direitos Humanos, foi promover debates sobre o respeito à 

diversidade e possibilidades de enfrentamento do preconceito, da discriminação e da 

violência contra grupos vulneráveis e em situação de risco social em tempo de 

pandemia da COVID 19, com isso, construindo uma consciência crítica da 

comunidade acadêmica desenhando uma vivência social mais pacífica traçada pela 

Cultura de Paz. 

A Programação da III Encontro de Direitos Humanos da Universidade 

Cruzeiro do Sul, envolveu toda a comunidade acadêmica, professores, funcionários, 

alunos e convidados externo que debateram a suas pesquisas acadêmicas, e ao 

mesmo tempo, a semana de direitos humanos traz a luz a fala dos sujeitos, ou seja, 

propiciou  que grupos socialmente vulneráveis e discriminados pela sua condição de 

classe, etnia, convicção religiosa, gênero, pátria e sexualidade expusessem suas 

vivências, com isso, construindo a igualdade e o respeito a diversidade. 

Dessa forma o III Encontro de Direitos Humanos apresentou uma expressiva 

participação da comunidade acadêmica, tendo em vista a sua realização por meios 

remotos que facilitou o acesso e a integração dos debates concomitantemente em 

todas as instituições de ensino superior que compõem o Grupo Educacional 

Cruzeiro do Sul. 

Nestes termos, o III Encontro de Direitos Humanos contou com  a seguinte 

programação: 

08/11 – 18h às 19h 

Tema: Direito indígena em tempo de pandemia 

Participantes: Profa. Dra. Priscila Enrique de Oliveira, Prof. Dr. Marcelino Sato 

Matsuda 
 

09/11 – 11h às 12h 

Tema: Ensino e prática de DH em tempos difíceis 

Participantes: Prof. Me.Thiago de Pádua e Prof. Dr. Ivan de Oliveira Silva Duraes 
 

09/11 – 18h às 19h 

Tema: Violência contra a mulher na pandemia 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=usas97gILyk
https://www.youtube.com/watch?v=5AAkcE_JhD4
https://www.youtube.com/watch?v=Xees_UhDE2s
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Participantes: Prof. Me. Ester Francisco e Profa. Dra. Maria Raimunda Vargas 

Rodrigues          
   

10/11 – 11h às 12h 

Tema: A luta pela garantia dos direitos humanos, em tempos de pandemia e 

desmonte das políticas públicas 

Participantes: Doutoranda Profa. Andreia Maria Ribeiro da Silva e Profa. Dra. 

Regina Celia de Souza     
 

10/11 – 18h às 19h 

Tema: Análise das Políticas Públicas e Educacionais relacionadas aos Direitos 

Humanos 

Participantes: Profa. Me. Cristiane Feldman Dutra e Profa. Me. Gisela Pelegrinelli 
 

11/11 – 11h às 12h 

Tema: SarsCov2: como os direitos humanos são afetados pela distorção dos 

extremismos religiosos 

Participantes: Prof. Dr. Edgar Gomes da Silva e Profa. Dra. Andrea Borelli 
 

11/11 – 18h às 19h 

Tema: Direitos humanos, Serviço Social e a criminalização da pobreza 

Participantes: Profa. Ms. Cláudia de Jesus Oliveira e Profa. Dra. Celia Regina Silva 

Rocha 
 

12/11 – 11h às 12h 

Tema: Direitos Humanos e os Grupos vulneráveis pela COVID 19:reflexões a partir 

dos objetivos do Desenvolvimento sustentável (ODS) 

Participantes: Profa. Me. Gisela Pelegrinelli e Prof. Me. Gilmar Cardozo de Jusus 
 

12/11 – 18h às 19h 

Tema: Cidades para que (m)? o Direito à cidade como agenda permanente 

Participantes: Profa. Me. Mirella de Almeida Braga e Profa. Me. Eliane Pascoal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l1FTVtljyIo
https://www.youtube.com/watch?v=l1FTVtljyIo
https://www.youtube.com/watch?v=Qf4gLPro4_g
https://www.youtube.com/watch?v=Qf4gLPro4_g
https://www.youtube.com/watch?v=IDOSHPQSZ2I
https://www.youtube.com/watch?v=IDOSHPQSZ2I
https://www.youtube.com/watch?v=XTC-GjVXRE8
https://www.youtube.com/watch?v=haQHLcBTRsE
https://www.youtube.com/watch?v=haQHLcBTRsE
https://www.youtube.com/watch?v=XsX6bhWZ4VA
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link do evento: https://noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/encontro-de-direitos-

humanos-2021-cruzeiro/ 

Número de acessos ao evento: 1.000 participantes nas palestras e 2.700 

acessos após o evento. 

 

 

s 

                                                                   

                                                             
                                         
                                                               
                                           
                                                

                                                                    
                                                  
                                     
                                               

                                                                                   
                                 
                                            
                                                

                                                                   
                                    
                                                 
                                                

                                                                                                                     
        
                                                       
                                        
                                                

                                                                                                             
                                          
                                      
                                                

                                                                                                                      
                                       
                                 
                                                

                                                                                             
                                                 
                                           
                                                

                                                                                                                      
                                 
                                       
                                        
                                                

                                                                                       
                                               
                                                
                                                

                                                                                         

https://noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/encontro-de-direitos-humanos-2021-cruzeiro/
https://noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/encontro-de-direitos-humanos-2021-cruzeiro/
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Foto da live: III ENCONTRO DE DIREITOS HUMANOS da Universidade Cruzeiro do Sul. 

 

Além das atividades realizadas no III  Encontro de Direitos Humanos, foram 

realizados eventos em diversos cursos de graduação da IES que  versavam sobre a 

temática dos direitos Humanos. 

           No curso de Serviço Social, foi realizada a Semana Acadêmica de Serviço 

Social nos dias 13 e 14 de maio de 2021, com a temática “Questões Étnico-Raciais: 

Desafios contemporâneos que tratava sobre o genocídio da juventude negra: a 

configuração do racismo, a luta antirracista e as questões étnico-raciais no Serviço 

Social e a descolonização do currículo: a questão racial na formação acadêmica do 

Serviço Social. 
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No  curso de Graduação de Relações Internacionais, no dia 02/10/21 foi 

realizada a mesa redonda intitulada: Guerra Civil e Missões de Paz em Angola, com 

a participação do professor Diego Buffa, da Universidade Nacional de Córdoba, na 

Argentina, esse evento contou com expressiva participação dos alunos e a 

comunidade acadêmica da IES. 

No período de 15 a 27 de outubro de 2021 foi realizado nos cursos de 

JORNALISMO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA E RELAÇÕES PÚBLICAS, a 

Maratona de Direitos Humanos no Brasil PÓS-COVID 19. 
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Neste sentido, acreditamos que a Universidade Cruzeiro do Sul atendeu aos 

diversos ditames que fazem a interface com a política dos Direitos Humanos, como 

elemento constitutivo na garantia da pluralidade as diferenças. 
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Ações da área de Conformidade 

 

A Universidade Cruzeiro do Sul possui o respeito à identidade e à diversidade 

como um de seus valores Institucionais. Buscamos construir um ambiente saudável, 

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

à adoção de comportamentos de desrespeito ou discriminatórios. 

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

este compromisso em todas as vertentes de nossa atuação. A nossa área de 

Conformidade, como guardiã deste documento, desenvolve periodicamente ações 

de conscientização e comunicação interna com o objetivo de reforçar a conduta 

esperada de nossos colaboradores visando assegurar a manutenção do ambiente 

de trabalho que almejamos. No ano de 2021, a área de Conformidade abordou em 

tais ações temáticas como assédio moral e sexual, igualdade e violência de gênero, 

combate à discriminação racial, intolerância religiosa, diversidade cultural, 

LGBTfobia e proteção ao meio ambiente. A seguir apresenta-se as ações de 

comunicação e de conscientização desenvolvidas: 

Figura: Dia nacional de combate ao assédio moral Figura: Dia mundial do meio ambiente 
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Figura: Dia internacional LGBTfobia 

 
 

Figura: Dia Nacional de Combate ao Racismo 

 

 

 

 
Figura: Dia da diversidade cultural 

Figura: Dia internacional da luta contra a 
discriminação racial 
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Figura: Dia Internacional da Mulher Figura: Dia Nacional de combate a 
intolerância religiosa 

 

 

 

 

Figura: Dia internacional de combate à violência contra a mulher 
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Figura: Resumo Compliance Weeks Figura: Portal de Ética e Conformidade 

 

 

 

 

Além disso, também aplicamos a todos os colaboradores da Companhia o 

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

vedação quanto a adoção de condutas discriminatórias ou preconceituosas, 

relacionadas a etnia, nacionalidade, gênero, orientação sexual, religião ou crença, 

faixa etária, convicção política, estado civil, aparência física ou qualquer outra 

condição especial. 

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

comunidade e identificar de forma rápida possíveis violações de direitos, 

disponibilizamos um Canal de denúncias aberto ao público interno e externo, por 

meio do qual são apurados possíveis casos de discriminação que, se confirmados, 

são remediados por meio de ações disciplinares e educativas.    

 

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 

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 
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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: 

• FIESP – Acordo com a FIESP, no sentido de colaboração entre empresas e 

alunos, com o auxílio dos professores da instituição.  

• 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: 

• Acordo com novas empresas integradoras de estágio, além das que já 

tínhamos convênio. 

• 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. 

• Fundação ABRINQ. 

• Fundo Zona Leste Sustentável (FZLS). 

• Rotary Club. 

• Lions Clube.  

• Santander. 

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

• Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

Dentre as parceiras, destaca-se com o Santander Universidades, participando 

do programas de bolsas Santander Graduação, a fim de apoiar estudantes em 

condições socioeconômicas desfavoráveis, possibilitando a continuidade da 

formação universitária. No ano de 2021 foram concedidas  7 bolsas do programa 

contemplando alunos de diversos cursos de graduação, que recebem por 12 meses 

o valor de 300,00 como ajuda de custos para permanência no ensino superior. 

Outro programa que ajudou a pagar as mensalidades foi o Programa 

Superamos juntos. Por conta da pandemia, o edital de Intercâmbio Ibero-americano 

foi suspenso e os valores convertidos em bolsas. A universidade recebeu 21 bolsas 

para serem distribuídas no grupo e a Cruzeiro do Sul recebeu 3 bolsas que 

beneficiaram alunos dos cursos de graduação. Nesta bolsa, os alunos receberam R$ 

4.000 reais e desse valor, R$ 3.700 foram repassados para a universidade para 

serem descontados da mensalidade. O edital está disponível em: 

https://noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/santander-superamos-juntos-

cruzeiro/. 

 

 

 

https://noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/santander-superamos-juntos-cruzeiro/
https://noticias.cruzeirodosuleducacional.edu.br/santander-superamos-juntos-cruzeiro/
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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) e do Concurso Silvio Teller de 

Responsabilidade Social 2019, promovido pela Associação Brasileira de 

Mantenedores de Ensino Superior (ABMES). 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 

e Digital, Teatro e Dança. Em 2021, o PROESP prestou 534 atendimentos. 

 

Quadro - Programas / projetos oferecidos 

Projetos e Programas 
Quantidade de atendimentos 

2019 2020 2021 

Programa de Educação Especial  1.634 1.456 534 

Fonte: Assessoria de Extensão da Reitoria. 
 

A partir de 2020, a Universidade Cruzeiro do Sul passou a compor o Grupo de 

Trabalho da Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP), 

compondo um grupo maior que é o Comitê da ENIMPACTO (Estratégia Nacional de 

Investimentos e Negócios de Impacto). Foram discutidas proposições como fomentar 

a inclusão do tema nas disciplinas de graduação e pós-graduação nas mais diversas 

frentes de conhecimento, estimular docentes/pesquisadores a criarem negócios de 

impacto a partir de pesquisas em desenvolvimentos também nas mais diversas 
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áreas do conhecimento, conectando tecnologia e inovação socioambiental.  

A Universidade Cruzeiro do Sul possui um compromisso social mantendo a 

tradição de um ensino de qualidade, buscando continuamente inovação, alinhada 

com as demandas sociais e formação de profissionais qualificados para o mercado 

de trabalho, reiterando, assim, a missão de educar e formar cidadãos conscientes de 

seu papel na construção de um mundo mais equitativo. Assim, no ano de 2021 

assumiu o desafio de compor junto com as demais Instituições que compõem a 

Cruzeiro do Sul Educacional, uma Rede de Cooperação para Realização de Ações 

de Responsabilidade Social, através de um Núcleo de Empreendedorismo e 

Responsabilidade Social (NERES). A criação do NERES se deu pela Portaria nº 

005/2021, com a proposta de fomentar a cultura empreendedora e de 

responsabilidade socioambiental, engajamento em ações de voluntariado, adotando 

ações que promovam o bem-estar da comunidade em geral, exercendo importante 

papel na construção de uma sociedade mais consciente, gerando novos 

conhecimentos e formado novos profissionais.  

Para tanto o núcleo se propõe a ações periódicas e realização de eventos 

para promoção de boas práticas na cultura empreendedora e responsabilidade 

social, especialmente engajada no desenvolvimento sustentável proposto pela 

Organização das Nações Unidas: erradicação da pobreza; fome zero e agricultura 

sustentável; Saúde e Bem-Estar; Educação de qualidade; Água potável e 

saneamento; Energia limpa e acessível; Indústria, inovação e infraestrutura; 

Redução das desigualdades; Cidades e comunidades sustentáveis; Consumo e 

produção responsáveis; Ação contra a mudança global do clima; Vida na água; 

parcerias e meios de implementação. Desde agosto de 2021 o Núcleo trabalha 

políticas de responsabilidade social e empreendedorismo e ações em redes de 

cooperação, inovando em práticas de responsabilidade social. 

Em 2021, o Núcleo realizou também o Mês do Empreendedorismo com 

atividades voltadas ao fomento da cultura empreendedora. Abaixo a programação 

das ações: 
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OUUBRO: MÊS DO EMPREENDEDOR 

Instituição Data e Horário Tema Convidado Informações e link de acesso 

 

04 à 07/10/2021 
18h 

StartupON – Alto Tietê 
Braz Cubas e SEBRAE 

 
SEBRAE 

 
 - 

 

08/10/2021 
14h 

Ação sobre 
empreendedorismo e 
inovação na Semana 
Nacional de Ciência e 

Tecnologia 

Prof. Cristiano da Fonseca 
Rodrigues 

Presencial 

 

 

 

14/10/2021 
18h 

Inovação e 
empreendedorismo na 
construção de Carreira 

Prof. Dr. Luiz Carlos Hespanhol e 
Profa. Dra. Mariana Menna 

Barreto Azambuja 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/93942277367?pwd=S1phUzN

pWDhhcnpJWDlycE00eFJiZz09 
ID da reunião: 939 4227 7367 

Senha de acesso: 9d372n 

 

18/10/2021 
17h30 

Formalização, regularização 
e obrigações do MEU 

Profa. Catherine Chiappin D 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/98153546383?pwd=Z2EwRldT

M0JMRzJMVVcyMFZJSFZUZz09 
ID da reunião: 981 5354 6383 

Senha de acesso: Mei2021 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98153546383?pwd=Z2EwRldTM0JMRzJMVVcyMFZJSFZUZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98153546383?pwd=Z2EwRldTM0JMRzJMVVcyMFZJSFZUZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98153546383?pwd=Z2EwRldTM0JMRzJMVVcyMFZJSFZUZz09
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18/10/2021 
19h 

Comportamento 
empreendedor como 

diferencial na crise 

Flávio Augusto da Silva – 
consultor do Sebrae com foco 

em marketing digital, 
planejamento e inovação. 

 
 

Entrar na reunião Zoom 
https://cruzeirodosul-edu-

br.zoom.us/j/96370656727?pwd=VG5uelpG
a3NTSG5MTlJTSnZPU0x0dz09 
ID da reunião: 963 7065 6727 

Senha de acesso: 5nBqB8 

 

 

19/10/2021 
18h às 19h 

Emprendimiento de los 

jóvenes en México 🇲🇽 en 
tiempos de pandemia 

Prof. Dr.  Vidal Armas -
  Universidad Politécnica Metrop

olitana de Puebla (México) 
 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91630847907?pwd=UU5zUGI

2NUQzRHk1T0c3bDVySVlWZz09 
ID da reunião: 916 3084 7907 

Senha de acesso: 7l240o 

 

20/10/2021 
19h 

Empreendedorismo como 
opção de carreira 

Fabrício Gabriel Siansi – analista 
do Sebrae com foco em 

inovação, startup e 
empreendedorismo, gestor de 

políticas públicas. 
 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/95049607442?pwd=aXV2Y3d

wSmhmNnJRQTdEUFMxMTBpUT09 
ID da reunião: 950 4960 7442 

Senha de acesso: 1CcBw7 
 

 

 

22/10/2021 
17h às 19h 

Oficina Descomplique: 
Inteligência Emocional nos 

negócios 
Sebrae 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/94484326312?pwd=Y3ZmcVgz

WGZIbkt2T3VjMmphRDhVdz09 
ID da reunião: 944 8432 6312 

Senha de acesso: 5c884h 

 
23/10/2021 
9h às 10h30 

Empreendedorismo Digital 
Social 

Profa. Me. Renata Correa 
https://cruzeirodosul-edu-

br.zoom.us/j/91923377295?pwd=aWFWbWpQQjB6b
HNRckVkSFhkODlkQT09 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94484326312?pwd=Y3ZmcVgzWGZIbkt2T3VjMmphRDhVdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94484326312?pwd=Y3ZmcVgzWGZIbkt2T3VjMmphRDhVdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94484326312?pwd=Y3ZmcVgzWGZIbkt2T3VjMmphRDhVdz09
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25/10/2021 
11h15 

Jovens Empreendedores e 
novas tendências: 

Empreendendo com 
pessoas por propósito e 

sem dinheiro 
& 

O mercado de cervejas 
artesanais - perspectivas e 

oportunidades. 

Leonardo Miranda Lima Silva 
(egresso - UDF) 

Bruno Ceser de Almeida 
(aluno do curso de famácia - UDF) 

https://cruzeirodosuledubr0-
my.sharepoint.com/personal/msaldanha_unicid_edu
_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11114395e
81bb46669e27316adb220685&authkey=AcqAEQCCgi

YH9LCiuqlSH18&e=6PxQ5N 

Senha5c004g 

 

25/10/2021 
17h 

Conheça a Trilha 
Empreendedora do UDF 

Profa. Me. Iara Cazeri - UDF 

URL de acesso: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/96499768261?pwd=eVoxY09Xe

HA5N29MMEJqaVkzU0czZz09 
Senha7a882u 

 
 

 

25/10/2021 
18h 

Live: Programa Oops (Out o
f PaperS) - UDF 

Pré-aceleração de projetos 
e capacitação dos 
empreendedores 

Prof. Me. Carlos Daniel - UDF 
Profa. Dra. Kerlla Luz - UDF 

URL de acesso: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/98311134429?pwd=aDJDR2NPQ

U40UDh4ZlR6SlJ5TklxQT09 
Senha6j004k 

 

 

26/10/2021 
11h15 

Laboratório Conecta: 
Tempos de Pandemia e o 

MEI 
Sebrae/DF 

 

 
Profa. Dra. Ana Carolina - UDF 

Helia Castro 
Analista de Atendimento do 

Sebrae DF 

 

 

URL de acesso: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91735425660?pwd=a1pHQVZicz

VCcW8rbU8zeVZPRFBEdz09 
Senha2f629u 

 

 

 
26/10/2021 

17h 

 
Empreendedorismo: 

desafios e as perspectivas 
do futuro 

Cristiane Pereira 

Gestora do espaço 
Multiplicidade 

Coordenadora do 
Projeto Hackacity Guará (cidade 
inteligente) e Vice-presidente de 

fomento a startups da 
ASSESPRO/DF e IBRACHICS 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/92789398797?pwd=TlJ2OVJhd

Wd1bTF3cnU0TFZJd1lLdz09 

Senha: UDFu2021 

 

https://cruzeirodosuledubr0-my.sharepoint.com/personal/msaldanha_unicid_edu_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11114395e81bb46669e27316adb220685&authkey=AcqAEQCCgiYH9LCiuqlSH18&e=6PxQ5N
https://cruzeirodosuledubr0-my.sharepoint.com/personal/msaldanha_unicid_edu_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11114395e81bb46669e27316adb220685&authkey=AcqAEQCCgiYH9LCiuqlSH18&e=6PxQ5N
https://cruzeirodosuledubr0-my.sharepoint.com/personal/msaldanha_unicid_edu_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11114395e81bb46669e27316adb220685&authkey=AcqAEQCCgiYH9LCiuqlSH18&e=6PxQ5N
https://cruzeirodosuledubr0-my.sharepoint.com/personal/msaldanha_unicid_edu_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11114395e81bb46669e27316adb220685&authkey=AcqAEQCCgiYH9LCiuqlSH18&e=6PxQ5N
https://cruzeirodosuledubr0-my.sharepoint.com/personal/msaldanha_unicid_edu_br/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=11114395e81bb46669e27316adb220685&authkey=AcqAEQCCgiYH9LCiuqlSH18&e=6PxQ5N
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96499768261?pwd=eVoxY09XeHA5N29MMEJqaVkzU0czZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96499768261?pwd=eVoxY09XeHA5N29MMEJqaVkzU0czZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96499768261?pwd=eVoxY09XeHA5N29MMEJqaVkzU0czZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98311134429?pwd=aDJDR2NPQU40UDh4ZlR6SlJ5TklxQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98311134429?pwd=aDJDR2NPQU40UDh4ZlR6SlJ5TklxQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98311134429?pwd=aDJDR2NPQU40UDh4ZlR6SlJ5TklxQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91735425660?pwd=a1pHQVZiczVCcW8rbU8zeVZPRFBEdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91735425660?pwd=a1pHQVZiczVCcW8rbU8zeVZPRFBEdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91735425660?pwd=a1pHQVZiczVCcW8rbU8zeVZPRFBEdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92789398797?pwd=TlJ2OVJhdWd1bTF3cnU0TFZJd1lLdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92789398797?pwd=TlJ2OVJhdWd1bTF3cnU0TFZJd1lLdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92789398797?pwd=TlJ2OVJhdWd1bTF3cnU0TFZJd1lLdz09
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26/10/2021 
18h 

Laboratório UP Social 
Transformação Social e 
Empreendedorismo de 

Impacto 
Case de sucesso: Litro de 

Luz 
Iluminação a base de 

garrafa Pet presente em 
mais de 15 países 

Profa. Dra. Ana Carolina - UDF 
Profa. Me. Gisela Pelegrinelli UDF 

Tayane Cristine Belem Costa 
(Litro de Luz) 

URL de acesso: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/95937883166?pwd=eTFpMjFQV

0o3VWMxVDZCR2F0OFpZQT09 
Senha4f285i 

 
28/10/2021 
19h15min 

Ensino Superior e 
Empreendedorismo 

Mediação prof. Alexandre Garcia 
Roda de Conversa com 

Empreendedores (Egressos e 
alunos) 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/99501186983?pwd=MCt3T2x1

Q05IaTNyeVFMWnN5QitKQT09 

 
28/10/2021 
20h15min 

Empreendedorismo no 
CESUCA: apresentação dos 

programas institucionais 
Prof. Evaldo Reis 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/99501186983?pwd=MCt3T2x1

Q05IaTNyeVFMWnN5QitKQT09 

 
29/10/2021 
19h15min 

Novos Negócios: a trajetória 
de Alysson Mello e Gabi 

Reis 

Empreendedores Alysson Mello 
e Gabi Reis 

https://www.youtube.com/watch?v=zr6nFs
rY7iE 

 
29/10/2021 
20h15min 

Consultoria em Formação 
de Novos Negócios 

Profa. Mariana Rosa e alunos 
https://www.youtube.com/watch?v=zr6nFs

rY7iE 

 

 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95937883166?pwd=eTFpMjFQV0o3VWMxVDZCR2F0OFpZQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95937883166?pwd=eTFpMjFQV0o3VWMxVDZCR2F0OFpZQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95937883166?pwd=eTFpMjFQV0o3VWMxVDZCR2F0OFpZQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99501186983?pwd=MCt3T2x1Q05IaTNyeVFMWnN5QitKQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99501186983?pwd=MCt3T2x1Q05IaTNyeVFMWnN5QitKQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99501186983?pwd=MCt3T2x1Q05IaTNyeVFMWnN5QitKQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99501186983?pwd=MCt3T2x1Q05IaTNyeVFMWnN5QitKQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99501186983?pwd=MCt3T2x1Q05IaTNyeVFMWnN5QitKQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99501186983?pwd=MCt3T2x1Q05IaTNyeVFMWnN5QitKQT09
https://www.youtube.com/watch?v=zr6nFsrY7iE
https://www.youtube.com/watch?v=zr6nFsrY7iE
https://www.youtube.com/watch?v=zr6nFsrY7iE
https://www.youtube.com/watch?v=zr6nFsrY7iE
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Ações de Responsabilidade Social voltadas ao Combate da Pandemia 

 

A Universidade Cruzeiro do Sul realizou ações referentes à Pandemia de 

COVID-19, preocupando-se com a Saúde de colaboradores, estudantes e com a 

comunidade a qual se relaciona. 

Foram atualizados os planos de contingenciamento da Instituição, conforme 

as determinações governamentais de cada região, com liberação progressiva e 

cuidadosa para retomada das aulas práticas, já iniciado no segundo semestre de 

2020 para a área da saúde.  

Dentre as ações com a comunidade, foram realizadas muitas iniciativas como 

a realização de 100 lives com conteúdo e produção de materiais educativos, além de  

reflexões sobre estratégias para o cenário pós-pandemia. Tais reflexões passaram 

por temáticas de responsabilidade social e direitos humanos, evidenciando alguns 

temas como desemprego, dificuldades das pequenas empresas, violência doméstica 

contra vulneráveis e outras situações de desigualdade social. 

Diversas ações, presenciais ou remotas, foram realizadas com estudantes e 

comunidade externa como orientação de utilização de EPIs, campanhas de 

higienização das mãos e ainda campanhas de doação de sangue envolvendo 

docentes, discentes e comunidade externa, em função da baixa disponibilidade de 

doadores durante a pandemia. Além destas ações destaca-se a ação dos cursos 

que promoveram campanhas de arrecadação de alimentos, kits de higiene, roupas e 

até doação de ração de animais em função da necessidade pandêmica. 

Os estudantes e professores encontraram-se envolvidos em atendimentos à 

COVID, com destaque, para o Curso de Enfermagem nas parcerias para vacinação 

da população; Curso de Farmácia, com a demanda dos atendimentos nas redes de 

Farmácia e Unidades Básicas de Saúde (parcerias nos estágios), com orientação do 

uso de fármacos e ainda, a produção de álcool em gel; curso de Psicologia em 

função dos atendimentos decorrentes dos problemas de saúde mental que se 

exacerbaram durante os diversos cenários de isolamento social, perdas familiares e 

sequelas da doença; e o Curso de Biomedicina na realização de testes rápidos para 

diagnóstico de COVID-19.  

Vale ressaltar que as Instituições com Curso de Fisioterapia se mobilizaram 

para o atendimento presencial e remoto de pacientes com sequelas Pós-COVID, 

trazendo o conhecimento de saúde para a reabilitação das diversas sequelas 
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respiratórias e motoras da doença. Outras ações foram observadas pelo curso de 

Nutrição em atendimento à necessidade pandêmica com o apoio ao fornecimento de 

refeições, orientação de alimentação de qualidade a baixo custo, tanto em serviços 

de parceria em estágio, quando em parceria com movimentos de voluntariado. 

Além da área da Saúde, destaca-se o envolvimento dos cursos da área de 

Educação em processos educativos com crianças e adolescentes, além de se 

envolverem em campanhas de orientação da importância da vacinação de pais e 

adolescentes. A temática de alfabetização da pandemia e apoio à inclusão foi de 

grande impacto nas ações dos estudantes de Pedagogia, auxiliando o preparo de 5 

jogos formando um “kit” de alfabetização para 411 crianças de escolas públicas da 

Zona leste de São Paulo, que apresentavam dificuldades no desempenho escolar 

em função da pandemia. Outra ação foi a elaboração dos kits envolveu um processo 

de teorização da alfabetização para que os jogos pudessem impactar os resultados 

no processo de alfabetização. 

Ações de inclusão digital também estiveram presentes durante o ano de 2021, 

especialmente atendendo a necessidade de idosos em isolamento social, bem como 

projetos online de socialização, como o que ocorre com os deficientes atendidos por 

professores e estudantes num projeto social. 

Outras ações, como a produção de pesquisas, sejam em nível de graduação 

ou pós-graduação pode ser observada neste período, especialmente envolvendo a 

diminuição de mobilidade de idosos, as relações do trabalho remoto, nível de 

atividade física e ainda obesidade.  

Por fim, ressaltamos que mesmo com a preocupação com as condições 

sanitárias do país, e acima de tudo, com a prevenção do avanço da contaminação, 

diversos serviços ofertados à comunidade continuaram sendo prestados, seja de 

forma remota ou ainda híbrida, tais como atendimentos do Núcleo de atendimento 

Fiscal (NAF), Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), atendimentos em saúde como 

Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e até mesmo a Semana da 

Responsabilidade Social, com temas educativos de interesse geral, atendimentos 

remotos e um grande engajamento da comunidade acadêmica em campanhas 

solidárias. 

Vale ressaltar que no ano de 2021 a Universidade Cruzeiro do Sul recebeu a 

premiação de Cases de Sucesso no Ranking de Universidades Empreendedoras - 

RUE, um prêmio da FEJESP (Federação Paulista de Empresas Juniores).  
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Foi premiado o Programa de Capacitação Docente da Prograd (PROPEC). 

Este Programa foi reconhecido no início de 2021 pelo Conselho Superior de Ensino 

e Pesquisa da Universidade Cruzeiro do Sul, sendo  institucionalizado como um 

programa de capacitação, possibilitando a formação continuada dos docentes, 

beneficiando assim, indiretamente, os nossos estudantes e a comunidade.  

O Programa Permanente de Capacitação Docente pode ser considerado um 

modelo de inovação sustentável, renovando a motivação do grupo de colaboradores, 

através das estratégicas de formação e compartilhamento de experiências, da 

própria vivência e ao mesmo tempo possibilitando espaços de discussão de 

inovação e atualização, seja em estratégia de ensino e outros temas importantes no 

contexto universitário. 

 

Educação a Distância  

 

É uma preocupação da Instituição a responsabilidade social e econômica 

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

programas para atender suas comunidades, proporcionando melhoria nas condições 

de vida da população, bem como ações de inclusão e de empreendedorismo. 

O Programa Interdisciplinar de Práticas, Científicas, Tecnológicas e 

Profissionais (PIP-CTP), vinculado à Gerência de Graduação EaD e Educação 

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

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

institucionais de pesquisa, extensão e ensino, que estão na essência da vida 

universitária com o intuito de transformar a condição de vida da população local, por 

meio de atividades que envolvem todos os Polos de Educação a Distância. 

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

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

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

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

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

que participaram os estudantes dos Cursos de História, Ciências Sociais, 

Gastronomia e Teologia. Nessa última edição os estudantes tiveram a oportunidade 

de vivenciar a pesquisa e a elaboração de pratos das diversas regiões do país, 

relacionados à temática religiosa. 
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Dentre esses projetos, destacam-se as atividades desenvolvidas no âmbito do 

Núcleo de Empreendedorismo, Trabalhabilidade e Inovação e que pretende 

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

ao mercado de trabalho, do fomento e da divulgação de vagas de trabalho em todas 

as regiões do país, além do uso de plataformas específicas de gestão da carreira 

dos estudantes e do uso de novas tecnologias que possam contribuir para ideias 

inovadoras e empreendedoras, objetivando sempre a articulação entre as ações 

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

país, de modo a oportunizar o diálogo constante e produtivo. 

As atividades desenvolvidas por meio desse núcleo privilegiam o 

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

de contribuir para o engajamento de recursos humanos, que se dedicarão ao 

fortalecimento da capacidade inovadora do País e do acompanhamento da demanda 

de profissionais qualificados e aptos a transformar o seu entorno por meio do 

trabalho. 

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

estruturado por meio de portaria institucional em agosto de 2018 e se caracteriza 

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

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

formação continuada de toda a comunidade acadêmica como forma de oferecer a 

melhor formação a todos os estudantes da Cruzeiro do Sul Educacional. 

Dentre os principais projetos desenvolvidos pelo NIAC, podemos citar: 

• Inovando o Real. 

• #Faço Parte de Algo Maior. 

• Projeto Boomerang. 

• Inovando a Sala de Aula. 

• Inovando Podcast. 

• I Jornada de Aprendizagem Criativa. 

• Decifrando a Aprendizagem Adaptativa. 

• Comunidade Virtual de Práticas Pedagógicas (Portal Edtech). 

• Ciclo de Webinares da Felicidade. 

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

por meio do link:  
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https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/NcleodeInovaoAcadmica/SitePages

/N.aspx, disponível no sharepoint. 

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

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

ações da instituição para fomentar as práticas, intercâmbios e convênios no sentido 

de fomentar Eventos e Acordos Internacionais que envolvam os cursos e as áreas 

de EaD com instituições estrangeiras. O objetivo geral do Núcleo de 

Internacionalização (N.I.) é estimular, por meio de projetos específicos, as práticas 

acadêmicas que favoreçam o intercâmbio de ideias e de projetos necessários à 

formação dos egressos e dos docentes, de acordo com os Projetos Pedagógicos de 

Curso (PPCs) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) no que se refere aos 

cursos de graduação; aos programas de pós-graduação e de extensão (cursos 

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

pontos específicos do processo formativo do estudante e do desenvolvimento e 

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

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

Digital, Práticas de Investigação, Inovação e Empreendedorismo, Estágio Curricular 

Supervisionado, Tecnologias e suas Aplicações e Impactos, Empregabilidade e 

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

projetos interdisciplinares, juntamente com as coordenações de cursos e os 

programas ofertados pela Cruzeiro do Sul Virtual, em especial nos componentes 

curriculares: Atividades Presenciais Programadas (APPs), Seminários, Metodologia 

Científica, Projetos Inter e Multidisciplinares, Estágio Curricular Supervisionado, 

entre outras. O N.I. será apoiado em sua concepção, proposição e na avaliação de 

seus projetos e ações por um Comitê Específico. 

No 2º. Semestre de 2021, o NI realizou 05 (cinco) eventos com professores 

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

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

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

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

Goiás (PUC-GO). 

A seguir relacionamos, brevemente, as atividades realizadas. 

• Oficina Brasil – Polônia: o Uso das Tecnologias no Ensino 

Aprendizagem. Período de 26 e 27 de Abril de 2021. 

https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/NcleodeInovaoAcadmica/SitePages/N.aspx
https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/NcleodeInovaoAcadmica/SitePages/N.aspx
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Foram realizadas 02 (duas) oficinas com o Departamento de História da 

Universidade de Varsóvia na Área de Licenciaturas. 

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

05 de Maio de 2021. 

Foram realizadas 06 (seis) mesas de discussões com temáticas pertinentes 

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

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

2021. 

Foram realizadas 02 (duas) mesas de discussões com temáticas pertinentes 

ao evento, envolvendo professores de Universidades do Chile e da Espanha. 

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

Memória e Deslocamentos Humanos”. Período de 26 e 27 outubro – 

Simpósio. 

Foram realizadas 05 (cinco) mesas de discussões com temáticas pertinentes 

ao evento, envolvendo professores de Universidades da Espanha, de Portugal e da 

Polônia. 

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

Mecanismos Fisiológicos de Cura e Recuperação: Uma Perspectiva 

Científica. Realizado em 10 de outubro de 2021. 

Palestra única com o Prof. Dr. FELIPE FREGNI (Professor Associado de 

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

Reabilitacão na Harvard Medical School). 

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

Religiões da Cruzeiro do Sul Virtual: Novos e Velhos Desafios Latino-

americanos. Período de 28 e 29 de setembro de 2021. 

Foram realizadas 05 (cinco) mesas de discussões com temáticas pertinentes 

ao evento, envolvendo professores de Universidades de Varsóvia e do Chile. 

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

com temáticas nas várias áreas do conhecimento, conforme descrito a seguir. Para 

todas essas atividades, tivemos a participação de um dos membros do NI como 

mediadores das aulas e um professor estrangeiro para ministrar os conteúdos. 

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

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

Saúde e na Saúde Mental. 

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

Econômicas de Sustentabilidade Global. 

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

Jurídica e Política. 

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

Criação de Perfumes Naturais: da Antiguidade à Perfumaria Moderna. 

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

Graduação EaD e Educação Profissional e instituído no 1º. Semestre de 2021, surge 

com a proposta de viabilizar os meios institucionais, materiais e humanos, no 

tocante à realização de Pesquisa e Extensão, no âmbito da Saúde e do Bem-estar 

da comunidade acadêmica e administrativa do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul. 

O NUBEM, por meio das suas ações, objetiva ainda, estimular a participação da 

comunidade acadêmica, promovendo uma melhor compreensão dos temas 

relacionados a saúde, qualidade de vida e desenvolvimento das competências 

socioemocionais. 

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

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

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

contínua, dentre as quais podemos citar: 

• I Simpósio de Práticas Integrativas e Complementares – realizado em 

novembro de 2021. Foram realizadas mais de vinte atividades diferenciadas, 

como palestras, debates, demonstrações de práticas integrativas e 

apresentações de alunos. O evento foi gratuito e aberto ao público com 

inscrição por meio de link específico. 

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

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

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

do Sul Educacional. As atividades ocorrem em horários específicos (Terças-feiras: 

16h às 17h; Quintas-feiras: 8h15 às 9h15; Sábados: 10h às 11h). Para os 

encontros é disponibilizada uma sala virtual com credenciais amplamente divulgadas 

na página do NUBEM. 

As aulas funcionam com a seguinte dinâmica: 



88 
 

• Prática física: alongamento e posturas (Asanas) nos 40 minutos iniciais. 

• Prática respiratória: pranayama e relaxamento (Yoga Nidra) nos 20 minutos 

finais. 

Orientações detalhadas para a realização das práticas são apresentadas aos 

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

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

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

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

São elas: 

• Lançamento do NUBEM (agosto de 2021) 

• Conversando sobre Yoga (setembro de 2021) 

• Saúde mental em tempos de pandemia e isolamento social (outubro de 

2021) 

• Envelhecimento saudável (novembro de 2021) 

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

premissa da Psicologia Positiva para promover ações junto aos professores e 

tutores com o objetivo de proporcionar o estudo e a aplicação das emoções 

positivas no processo de ensino e aprendizagem; o estudo dos traços 

positivos (forças, virtudes, inteligência, capacidade atlética) de estudantes, 

professores e tutores; bem como o estudo das instituições positivas 

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

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

tutores e professores com o apoio da Universidade Corporativa da Cruzeiro 

do Sul Virtual, de maneira que o corpo social do EaD estivesse totalmente 

preparado para atuar sobre essa perspectiva. 

Mais informações sobre o NUBEM poderão ser consultadas no sharepoint 

exclusivo do Núcleo. Basta acessar o link:  

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

 

 

 

 

 

https://cruzeirodosuledubr0.sharepoint.com/sites/NUBEM
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Indicador 2.6 PDI e política institucional para a modalidade EaD  

 

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

características próprias que devem ser consideradas no âmbito do sistema de 

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

documentos institucionais, na literatura específica e na legislação vigente. 

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

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

um percurso de formação e metodologia diferenciada, conforme as novas 

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

Normativa, no 11/2017 e o Decreto nº 9.235/2017. 

Observa-se, ainda, que as características essenciais da educação a distância, 

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

comunicação, promovem novas competências, habilidades e atitudes desejáveis ao 

cidadão do século XXI, tais como: a inclusão e o letramento digital, a autonomia nos 

estudos e o empreendedorismo. 

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

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

informação e do conhecimento, um novo paradigma de educação centrado na 

aprendizagem, na implantação de inovações tecnológicas e no uso competente da 

tecnologia, das linguagens e da comunicação, pode contribuir para promover a 

missão institucional. 

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

• universalização e democratização do acesso à informação, do conhecimento 

e da educação; 

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

científico e tecnológico; 

• difusão do uso de TDICs para fins educacionais nos cursos de graduação, de 

pós-graduação 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; 
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• busca de parcerias e convênios para o desenvolvimento de conteúdos 

específicos; 

• garantia de padrões de qualidade para oferta de cursos e disciplinas a 

distância, por meio da avaliação e do acompanhamento permanentes; 

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

e a criação de indicadores de gestão. 

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

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

complementação das discussões e dos estudos realizados, por meio do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem. Vide a metodologia semipresencial e o uso de 

metodologias ativas, já descritas anteriormente neste relatório. 

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

de Qualidade para Educação Superior a Distância, que oferecem parâmetros 

teórico-metodológicos e pedagógicos em todas as dimensões que envolvem o 

Ensino Superior na modalidade a distância; além de toda a legislação expedida pelo 

MEC, até o momento. Desta maneira, nos projetos de cursos oferecidos encontram-

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

aprendizagem, os sistemas de comunicação, o material didático, o processo de 

avaliação da aprendizagem, o trabalho da equipe multidisciplinar e dos Núcleos da 

EaD, dos professores responsáveis por disciplinas, dos professores que atuam nos 

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

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

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

horizonte a consolidação da excelência acadêmica nesta modalidade. 

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

tecnológico; além dos cursos voltados para a formação pedagógica. Todos os 

cursos possuem como proposta pedagógica uma organização modular com oferta 

mensal. Cada módulo é constituído por disciplinas e cada uma delas organizadas 

em unidades compostas por tópicos pré-definidos dispostos em situações de 

aprendizagem no AVA. 

Cada uma das unidades curriculares é composta por atividades que devem 

ser cumpridas pelo graduando no AVA e atividades realizadas presencialmente de 

acordo com o projeto pedagógico do curso. No caso de haver atividades presenciais, 
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estas devem ser cumpridas nos encontros realizados nos polos de EaD ou nos 

ambientes profissionais. 

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

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

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

relatórios, enviando mensagens de estímulo e cobrança, identificando dificuldades 

dos alunos, realizando webconferências e um dia específico de encontro virtual com 

os estudantes (o chat day) representam uma garantia para o bom desenvolvimento 

do curso. O tutor virtual tem como função o acompanhamento no processo de 

ensino e aprendizagem e é responsável pela aproximação e articulação entre os 

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

professor responsável. 

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

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

Integradores de Competências (PIC) e os Projetos Integradores Transdisciplinares 

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

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

constitutiva do curso. 

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

MEC. 

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

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

CTP), vinculado à PREAD, concebido no sentido de reunir e de organizar os projetos 

e as ações da instituição para fomentar as práticas de pesquisa científica, de 

inovação tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural. Seu objetivo geral é o 

de estimular, por meio de projetos específicos, as práticas inovadoras que 

favoreçam a aquisição das competências específicas e transversais necessárias à 

formação dos egressos, de acordo com os PPCs e com o PDI no que se refere aos 

cursos de graduação; aos programas de pós-graduação e de extensão (cursos 

livres). 

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

caracteriza como um espaço reservado para promover e apoiar as iniciativas 

inovadoras nos âmbitos das coordenações de curso, nas práticas de ensino-

aprendizagem, na formação continuada de toda a comunidade acadêmica e na 

comunidade externa, à título de extensão universitária. 

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

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

ações da instituição para fomentar as práticas, intercâmbios e convênios no sentido 

de fomentar Eventos e Acordos Internacionais que envolvam os cursos e as áreas 

de EaD com instituições estrangeiras. O objetivo geral do Núcleo de 

Internacionalização (N.I.) é estimular, por meio de projetos específicos, as práticas 

acadêmicas que favoreçam o intercâmbio de ideias e de projetos necessários à 

formação dos egressos e dos docentes, de acordo com os Projetos Pedagógicos de 

Curso (PPCs) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) no que se refere aos 

cursos de graduação; aos programas de pós-graduação e de extensão (cursos 

livres). 

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

Graduação EaD e Educação Profissional e instituído no 1º. Semestre de 2021, surge 

com a proposta de viabilizar os meios institucionais, materiais e humanos, no 

tocante à realização de Pesquisa e Extensão, no âmbito da Saúde e do Bem-estar 

da comunidade acadêmica e administrativa do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul. 

O NUBEM, por meio das suas ações, objetiva ainda, estimular a participação da 
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comunidade acadêmica, promovendo uma melhor compreensão dos temas 

relacionados a saúde, qualidade de vida e desenvolvimento das competências 

socioemocionais. 

 

Indicador 2.7 Estudo para implantação de polos EaD  

 

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

programas de pós-graduação, graduação e cursos técnicos 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. 

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 

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; 

no ano de 2020, duas grandes novas aquisições foram consolidadas, o Centro 

Universitário Braz Cubas, na cidade de Mogi das Cruzes; e a Universidade Positivo, 

em Curitiba. 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 837 polos credenciados para oferta de EAD. 

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

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

Planejamento e Comercial e de Expansão e de Relacionamento com Polos de 
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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), CI-EAD = 5 (2021) 

e IGC = 4 (2019). 

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 

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 Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI, parte integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, 

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

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



95 
 

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. 

Em 2020, 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 a serem implantadas a partir de 2021. Em 

consequência, os Projetos Pedagógicos dos Cursos, a partir de 2021, passam por 

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

As modificações visaram a modernizar e flexibilizar as estruturas curriculares, 

buscando tornar o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico, potencializar 

o uso de ferramentas tecnológicas modernas e acompanhar os cenários de novas 

tendências do mercado, sempre com a preocupação de garantir a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias 

para a futura atuação profissional, numa sociedade em contínua mudança, marcada 

pela necessidade de adaptação ao novo e inusitado. 
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Assim, as alterações curriculares introduzidas nas matrizes foram realizadas 

com o objetivo de adaptá-las às mudanças globais e às inovações tecnológicas, de 

modo a garantir o atendimento às necessidades e desafios do mercado de trabalho 

atual. Essas modificações também contemplam maior interdisciplinaridade e uso de 

metodologias ativas de aprendizagem em consonância com o que se observa no 

mundo globalizado. 

Em maio de 2021, foi realizado o Encontro Nacional do Colegiado de 

Coordenadores de Licenciatura da Cruzeiro do Sul Educacional para estudo e 

revisão das matrizes curriculares, com vistas a atender à Resolução CNE/CP nº 2, 

de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional 

Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-

Formação).  

As Coordenações de Cursos de Licenciatura, especialistas nas áreas do 

conhecimento, reuniram-se para um trabalho de construção coletiva das matrizes 

dos cursos, visando a uma adequação das Matrizes Curriculares à legislação 

recente. 

Na oportunidade, deu-se início a estudos para a implementação da 

Curricularização da Extensão na Universidade, atendendo o que preconizam a 

Resolução MEC CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as 

Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto 

na Meta 12.7, da Lei nº 13.005/2021, e o Parecer CNE/CES nº 498, de 06 de agosto 

de 2020, que prorroga o prazo de implantação das diretrizes por mais doze meses 

(dezembro de 2022). 

Conforme cronograma de implantação de novos cursos expresso no PDI 

(2019-2023), foram implantados, em 2021, por atos institucionais, os seguintes 

cursos:  

- Campus Anália Franco: Relações Internacionais (Bacharelado). 

- Campus Santo Amaro: Fisioterapia (Bacharelado); Jornalismo 

(Bacharelado); Publicidade e Propaganda (Bacharelado). 

- Campus Guarulhos: Administração (Bacharelado); Arquitetura e 

Urbanismo (Bacharelado); Biomedicina (Bacharelado); Ciência da 

Computação (Bacharelado); Ciências Biológicas (Bacharelado); Ciências 

Contábeis (Bacharelado); Ciências Econômicas (Bacharelado); CST Em 
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Análise e Desenvolvimento De Sistemas; CST em Comércio Exterior; CST 

em Design Gráfico; CST em Gestão Comercial; CST em Gestão de 

Recursos Humanos; CST em Logística; CST em Marketing; CST em 

Radiologia; Engenharia Civil (Bacharelado); Engenharia de Produção 

(Bacharelado); Engenharia Elétrica (Bacharelado); Engenharia Mecânica 

(Bacharelado); Farmácia (Bacharelado); Fisioterapia (Bacharelado); 

Jornalismo (Bacharelado); Medicina Veterinária (Bacharelado); Nutrição 

(Bacharelado); Pedagogia (Licenciatura); Publicidade E Propaganda 

(Bacharelado); Sistemas de Informação (Bacharelado). 

- Campus Villa-Lobos: Administração (Bacharelado); Biomedicina 

(Bacharelado); Ciência da Computação (Bacharelado); Ciências 

Contábeis (Bacharelado); CST em Análise e Desenvolvimento De 

Sistemas; CST em Design de Interiores; CST em Gestão De Recursos 

Humanos; CST em Gestão Financeira; Engenharia Civil (Bacharelado); 

Engenharia de Produção (Bacharelado); Engenharia Elétrica 

(Bacharelado); Engenharia Mecânica (Bacharelado); Farmácia 

(Bacharelado); Fisioterapia (Bacharelado); Jornalismo (Bacharelado); 

Medicina Veterinária (Bacharelado); Nutrição (Bacharelado); Publicidade 

e Propaganda (Bacharelado); Relações Internacionais (Bacharelado); 

Sistemas De Informação (Bacharelado). 

Em cumprimento às normativas e calendário indicados pela SERES, em 

2021, foram protocoladas junto ao MEC as seguintes solicitações: 

- Processos de Autorização dos cursos:  

✓ Campus Santo Amaro: Odontologia 

✓ Villa-Lobos: Direito; Enfermagem; Odontologia e Psicologia. 

- Protocolos de Reconhecimento dos cursos:  

✓ Campus São Miguel: CST em Gestão Financeira (SM); CST em 

Marketing (SM); Psicologia (SM). 

✓ Campus Anália Franco: Psicologia; Publicidade e Propaganda. 

✓ Campus Liberdade: Psicologia; CST em Gestão de Recursos 

Humanos. 

Os processos de Reconhecimento de Cursos protocolados em anos 

anteriores, foram sobrestados por um ano, em caráter excepcional, pela Portaria 

MEC nº 796, de 02 de outubro de 2020. Posteriormente, o sobrestamento foi 
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prorrogado até 1º de novembro de 2021, pela Portaria nº 1.087, de 24 de setembro 

de 2021. Esta portaria prorroga, ainda, para 1º de setembro de 2022 os processos 

referentes à Renovação de Reconhecimento de Curso e de Recredenciamento de 

IES. 

Assim, para 2022, serão encaminhados os seguintes processos de regulação:  

- Abertura de Protocolos de Reconhecimento 

✓ Campus Paulista: Engenharia Mecatrônica. 

✓ Campus Santo Amaro: Biomedicina. 

✓ Campus Guarulhos: CST em Análise de Desenvolvimento de 

Sistemas; CST em Comércio Exterior; CST em Gestão Comercial; 

CST em Gestão de Recursos Humanos; CST em Logística; CST em 

Marketing;  CST em Design Gráfico; CST em Radiologia;  

✓ Campus Villa-Lobos: CST em Análise de Desenvolvimento de 

Sistemas. 

- Abertura de Formulário Eletrônico de Avaliação de Cursos e, 

consequentemente, os processos para visita in loco. 

✓ Campus São Miguel: Biomedicina; CST em Gestão de Tecnologia da 

Informação; Jornalismo. 

✓ Campus Anália Franco: Biomedicina; 

✓ Campus Liberdade: CST em Estética e Cosmética; Radio, TV e 

Internet; Relações Públicas. 

✓ Campus Paulista: Biomedicina; CST em Fotografia; CST em Gestão 

de Tecnologia da Informação; CST em Radiologia; Relações 

Internacionais. 

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. Nesse 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, 
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são realizadas diversas capacitações destinadas a alunos e professores, visando a 

que façam uso otimizado do Blackboard. 

Em março de 2020, em função do isolamento social motivado pela pandemia 

da COVID-19, observando-se as orientações dos órgãos governamentais, as aulas 

das disciplinas presenciais aconteceram por meio do Ensino Remoto Síncrono 

Emergencial (ERSE), até dezembro de 2021. A impossibilidade do desenvolvimento 

de aulas presenciais desafiou a comunidade acadêmica a se adaptar à nova 

realidade. O processo gerou inúmeros aprendizados, quer do ponto de vista da 

docência, da gestão dos cursos, bem como da gestão e infraestrutura da 

Universidade. 

Para que as aulas transcorressem de forma plenamente satisfatória, 

aprimorou-se um processo contínuo de formação docente, que incluiu: 

- Elaboração de tutorias com orientações para melhor utilização do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) – Blackboard. 

- Realização de webinars com a temática das demandas geradas pelo Ensino 

Remoto Síncrono Emergencial (ERSE). 

- Criação do Programa Permanente de Capacitação da PROGRAD (PROPEC) 

- tem por finalidade socializar as boas práticas desenvolvidas pelos docentes, 

com vistas a difundir experiências entre os pares, dando visibilidade ao 

trabalho que realizam, bem como capacitar novos docentes. 

- Criação da “Comunidade de Práticas” no AVA – Blackboard, como um 

repositório dos tutoriais e para o compartilhamento de boas experiências no 

uso do AVA. 

A partir de agosto de 2020, quando, em São Paulo, chegou-se à Fase 

Amarela do Plano de Contingência da COVID 19, a IES, em alguns cursos, 

especialmente na Área da Saúde, procedeu à retomada gradativa, observando-se o 

Plano São Paulo e o Protocolo de Retomada das Atividades Presenciais Práticas e 

Laboratoriais e de Biossegurança Institucional, que apresentam as diretrizes para a 

Retomada. Paralelamente, os espaços físicos da instituição passaram por 

adaptações para garantir o distanciamento e as normas de biossegurança. 

Dessa maneira, como pode ser observado nos Planos de Ação e Planos de 

Retomada de cada curso, e, tendo como base a legislação pertinente, apenas 

atividades práticas e laboratoriais de algumas disciplinas do currículo pleno dos 
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cursos foram realizadas presencialmente; as(os) demais atividades/ conteúdos 

foram ministrados por meios digitais. 

A Universidade, para a retomada das atividades presencias práticas e 

laboratoriais, planejou ações específicas por cursos, visando a que o processo de 

ensino e aprendizagem ocorresse de forma flexibilizada e com segurança. Na 

definição dessas ações, orientou-se pelos seguintes dispositivos legais: 

✓ Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020 (Dispõe sobre a substituição das 

aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 

pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, 

de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de 

maio de 2020, alterada pela Portaria MEC nº 1038, de 07 de dezembro de 

2020). 

✓ Portaria Conjunta ME/MS nº 20, de 18 de junho de 2020 (Estabelece as 

medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos 

riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho (orientações 

gerais) (Processo nº 19966.100581/2020-51). 

✓ Decreto Governamental do Estado de São Paulo nº 65.140, de 19 de 

agosto de 2020 (Altera a redação do Decreto nº 65.061, de 13 de julho de 

2020, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais, 

no contexto da pandemia de COVID-19, e dá providências correlatas). 

✓ Portaria PREF 747, de 17 de julho de 2020 (Autoriza a retomada de 

atividades presenciais práticas e laboratoriais em instituições de ensino 

superior e de educação profissional e, também, em centros de treinamentos 

esportivos de alto rendimento, mediante o cumprimento dos respectivos 

protocolos anexos).  

✓ Portaria MEC nº 1.038, de 07 de dezembro de 2020 (Altera a Portaria MEC nº 

544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meio digitais, enquanto durar a situação de 

pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e a Portaria MEC nº 1.030, de 1º 

de dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e 

sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para 

integralização da carga horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19). 
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✓ Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de agosto de 2021 (Institui Diretrizes Nacionais 

orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade 

das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do 

calendário escolar). 

✓ Decreto Municipal nº 60.389, de 20 de julho de 2021 (Regulamenta a 

ampliação das atividades presenciais dos estabelecimentos de ensino na 

Cidade de São Paulo, nas condições que especifica). 

Criou-se, assim, o Protocolo de Retomada das Atividades Presenciais 

Práticas e Laboratoriais e de Biossegurança, e cada curso envolvido na Retomada, 

observando o referido protocolo, elaborou seus Planos de Retomada específicos. 

Tais documentos tiveram, então, a intenção de nortear as atividades institucionais 

para que a comunidade acadêmica em parceria, de forma colaborativa, tivesse 

clareza do que fazer em virtude das determinações governamentais para a garantia 

da segurança e do respeito à vida. 

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, as seguintes ferramentas: 

 WebPlan: é uma ferramenta pedagógica que orienta, auxilia e agiliza o 

registro dos docentes quanto ao detalhamento do Plano de Ensino (PE). O 

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 (Avaliação Regimental) e A2 (Avaliações Parciais); o 

próprio sistema calcula a NF (Nota Final), conforme critério definido no 

Regimento Geral, identificando os alunos que farão a AF (Avaliação Final). 

 Relatório Online de Monitoria: facilita e agiliza o acompanhamento, pelas 

Coordenações de curso e pela Pró-Reitoria de Graduação, das atividades de 

monitoria desenvolvidas. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-60389-de-20-de-julho-de-2021
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 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, trata-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 

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 
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periódicas dos colegiados, de planejamento e pedagógicas, o e-mail institucional 

possui um papel importante para uma comunicação precisa e de amplo alcance. Em 

2020, em razão do isolamento social, a WebReunião com a utilização da ferramenta 

Collaborate do AVA – Blackboard, substituída, em 2021, pelo ZOOM, tornou-se um 

procedimento de comunicação bastante utilizado. No que se refere aos discentes, a 

página da Coordenação no AVA – Blackboard tem se revelado uma excelente 

ferramenta para a manutenção do contato permanente com os alunos. A ferramenta 

Collaborate do AVA – Blackboard e, posteriormente, ZOOM, mostraram-se eficazes 

na comunicação 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 do 

Curso 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 - consiste em disponibilizar recursos para 

aquisição de material de consumo e permanente.  

 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 
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horas semanais de atendimento; a realização de reuniões periódicas dos 

colegiados e o acolhimento e encaminhamento das suas demandas e 

propostas sempre que possível. Com a finalidade de ajustar procedimentos 

acadêmicos e administrativos, para orientar as Coordenações de Curso, e, 

consequentemente, oferecer aos alunos informações sempre atualizadas, a 

Pró-reitoria de Graduação realiza reuniões presenciais ou remotas, com o fim 

de promover a otimização do processo de gestão e a melhoria no 

relacionamento com setores acadêmicos e administrativos da Universidade. 

- 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 

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. 

- O Escritório de Internacionalização e Redes de Cooperação da Universidade 

Cruzeiro do Sul – EIRC CS – atua promovendo políticas de mobilidade 

acadêmica com instituições nacionais e internacionais. O EIRC, integrado ao 

Núcleo dos Escritórios de Internacionalização e Redes de Cooperação da 

Cruzeiro do Sul Educacional – NEIRC, tem como finalidade viabilizar a 

atuação em redes, o planejamento estratégico geral, apoio e 
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acompanhamento dos programas, projetos e ações de internacionalização 

cultural e/ou acadêmica propostas.  

Em razão da pandemia, a Universidade não recebeu aluno em intercâmbio 

presencial, contudo os estudantes tiveram a oportunidade de participar de eventos 

acadêmicos internacionais (lives, webinar etc.), permitindo-lhes conhecer novas IES 

e obter informações sobre o país da universidade parceria, bem como seus 

costumes e possibilidades de futuro intercâmbio. 

 

 

Graduação a Distância  

 

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 pela Pró-reitoria de Graduação 

(PROGRAD), pela Diretoria Acadêmica de Ensino a Distância e pela Gerência de 

Graduação EaD e Educação Profissional. 

A Universidade tem como prática a organização das matrizes curriculares e 

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

sempre buscando atender às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e à legislação 

vigente. Dessa forma, revela-se uma preocupação em manter os cursos de 

graduação com componentes curriculares atualizados em relação ao mercado de 

trabalho e às necessidades de cada área do conhecimento, bem como em relação 

aos recursos e ferramentas tecnológicas voltadas para a educação e melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Ao adotar uma metodologia institucional com o foco na prática, a Instituição 

incentiva o docente a buscar novas experiências pedagógicas. Este desafio, apoiado 

por uma infraestrutura moderna e constantemente atualizada, permite a execução 

de projetos inovadores, conduzidos não somente no espaço de sala de aula, mas 

também em ações extraclasse e, principalmente, com o uso dos mais modernos 

AVAs. Evidências de práticas inovadoras realizadas nos cursos EaD são 

organizadas de maneira sistemática, de forma a evidenciar as atividades ocorridas 

no âmbito de cada curso. Compõem essas evidências vídeos com depoimentos de 

alunos, relatórios de desempenho das coordenações de cursos, planos de ação da 

equipe multidisciplinar e dos núcleos vinculados à Gerência de Graduação EaD e 

Educação Profissional. 
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Entre os projetos e as atividades transversais desenvolvidas, destacam-se os 

estágios curriculares; as atividades nos laboratórios, as visitas técnicas; o 

desenvolvimento e a participação em programas e projetos de cunho científico, 

cultural e social; bem como os programas de nivelamento, a disciplina de 

ambientação para o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem, as atividades 

realizadas e/ou transmitidas para os polos de EaD. 

Entre as práticas pedagógicas inovadoras da IES destaca-se a oferta de 

disciplinas online nos cursos presenciais de graduação, o que propicia a 

flexibilização do currículo, ampliando o espaço e o tempo da aprendizagem. As 

disciplinas online nos cursos presenciais de graduação incentivam e promovem 

competências e habilidades nos discentes, tais como: a inclusão digital, o 

nivelamento, a autonomia no percurso de ensino e aprendizagem e a autodisciplina. 

Os professores utilizam recursos digitais para as atividades de ensino e 

aprendizagem, tais como: ambiente virtual de aprendizagem, com acesso via 

computador e acesso em dispositivos móveis (celulares, smartphones e tablets), 

metodologias diversas e em consonância com as modernas teorias do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Em relação à EaD, a metodologia semipresencial é um diferencial na oferta 

dos cursos de graduação, que reúnem as melhores práticas do ensino presencial 

aliadas à tecnologia digital, empregada na Educação a Distância; em especial, pode-

se citar o uso de metodologias ativas. Esse modelo de oferta se apresenta em duas 

situações: momentos de aprendizagem no AVA, plataforma que contempla o 

material teórico, as videoaulas, os fóruns de discussão mediados e a interação com 

o tutor online para esclarecimento de dúvidas por meio de chat e de mensagens. A 

segunda etapa ocorre presencialmente, por meio de encontros dos estudantes com 

o docente responsável pela disciplina, que conduz a aula no polo de EaD; ou, ainda, 

por meio de webaulas interativas que o estudante pode acompanhar de onde ele 

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

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

são ofertados com esta metodologia. 

A 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 

relação à produção intelectual e artística e de projetos que extrapolam os limites 
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regionais da Instituição, levando o conhecimento e as vivências práticas a todo o 

país e, também, no exterior. Há, ainda, parcerias e convênios para intercâmbio de 

alunos de graduação, de docentes e de projetos de pesquisa realizados em 

colaboração com pesquisadores de outros países. 

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

geral por área dos cursos de graduação EaD no ano de 2021: 

 

Quadro - Cursos de Graduação EaD (evolução dos ingressantes) 

Áreas Ano 
Quant. de 

Cursos 
Vagas 

Ingresso 
(Novas 

matrículas) 

Matrícula 
Geral 

(Rematrículas) 

CAN 
(Negócios) 

2021 39 46.500 13.725 17.521 

CBS 
(Saúde) 

2021 14 12.000 6.846 7.643 

CHS 
(Licenciaturas e 
Humanidades) 

2021 53 56.000 13.576 23.039 

CETEC 
(Exatas e 

Engenharias) 
2021 41 38.000 8.251 11.325 

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

 

Indicador 3.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os 

cursos de pós-graduação lato sensu  

 

Pós-graduação lato sensu Presencial 

 

A política de Pós-Graduação Lato Sensu e Educação Continuada tem como 

papel estabelecer as bases sobre as quais se apoiam as iniciativas institucionais 

frente a esta modalidade de formação, busca direcionar os esforços da iniciativa 

empreendedora de professores da casa, e em semelhante tempo, atrair profissionais 

externos à Universidade para que, através de si, ofereçam programas de 

aperfeiçoamento profissional à comunidade. 

 

Vínculo com o Mercado 

 

Os cursos que integram a Pós-Graduação Lato Sensu e Educação 

Continuada visam, estreitar os laços da universidade com mercado, por meio da 

realização de cursos de curta e média duração que resultam na formação de 
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recursos humanos especializados, para suprir demandas específicas dos diferentes 

mercados de trabalho, acrescentando-se aqui a formação empreendedora. 

Os cursos são planejados de acordo com as demandas profissionais dos 

egressos, das empresas parceiras, da visão de futuro do mercado, dos 

coordenadores proponentes e da IES que vislumbra oportunidades de contribuição 

para novas e futuras áreas profissionais. Nesse sentido, a Pós-Graduação lato 

sensu contribui para o desenvolvimento local e regional ao propor soluções 

acadêmicas adaptadas à realidade do mercado e da sociedade, ou ainda, 

desenhadas de acordo com as demandas objetivas do mercado, por meio da oferta 

de cursos in company. 

 

Os objetivos da Pós-Graduação 

 

Como o objetivo da Pós-Graduação é proporcionar formação especializada e 

prática para profissionais inseridos no mercado de trabalho, os cursos contam com 

metodologias de ensino diferenciadas que valorizem a abordagem de conteúdo de 

forma contextualizada, aplicada e interligada com a diversidade de conhecimento e 

áreas de formação dos alunos. 

Uma vez que se entende a decisão de escolha de um curso de graduação 

como uma escolha de profissão, e a escolha de uma pós-graduação como uma 

escolha de carreira, os cursos de Pós-Graduação e Educação Continuada são 

planejados tendo em vista a necessidade de proporcionar a possibilidade de 

afunilamento de carreira aos seus participantes. 

 

O papel da Coordenação e do Corpo docente 

 

Entende-se a figura do coordenador como central na construção da Pós-

Graduação, este profissional é o responsável pela identificação da demanda de 

atuação profissional desejada por seus futuros alunos, construindo um projeto 

pedagógico que materialize esta formação, selecionando e atraindo um corpo 

docente que sustente esta entrega dos pontos de vista, técnico, acadêmico e de 

atuação profissional.  

O coordenador, é visto ainda como uma figura de inspiração profissional aos 

participantes de seu curso, deve ser um profundo especialista na área de conteúdo 
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dos cursos que propõe. A especialidade do Coordenador deve se ver materializada 

por meio de sua própria formação aliada com suas consistentes realizações no 

ambiente profissional.  

 

Do Corpo Docente 

 

O docente deve ser selecionado, capacitado e acompanhado para atuar como 

mediador do processo de aprendizagem, que se configura como uma troca de 

experiências entre pares, conduzidas a partir de provocações, estudos de caso e 

outros recursos contextualizados. Almeja-se o desenvolvimento de competências e 

habilidades no uso de metodologias e ferramentas de diagnósticos e solução de 

problemas, resultando em avaliações de aprendizagem diferenciadas, de caráter 

muito mais formativa do que somativa, permitindo ao participante que, no decorrer 

do curso e em especial ao seu final, sua formação aplicada seja capaz de suportar a 

solução de demandas da atuação profissional, criando novas oportunidades, 

recursos e inovação. 

 

Da Estrutura  

 

Na atual estrutura, a Universidade conta com uma Gerência de Pós-

Graduação Lato Sensu e Educação Continuada, com o envolvimento em todas as 

atividades relacionadas ao ciclo dos cursos: desde a sua operação até 

acompanhamento das avaliações e resultados. 

A Gerência de Pós-Graduação Lato Sensu e Educação Continuada é 

assessorada por Coordenadorias, que fazem a gestão didática e administrativa dos 

cursos e atua respaldada por comitês que analisam, deliberam e aprovam propostas 

e projetos. Os projetos buscam proporcionar cursos alinhados com as necessidades 

mercadológicas. 

 

Da oferta de Pós Graduação 

 

Os cursos são ofertados nos seguintes formatos: 

✓ Lato Sensu: cursos que atendem a legislação específica. 



110 
 

✓ Aperfeiçoamento: atendem a legislação específica, especialmente em se 

tratando de cursos em área de saúde. 

✓ Cursos Livres: não seguem uma legislação específica, podem ser de curta 

ou longa duração. 

O caráter aberto e oxigenado da concepção de cursos Lato Sensu e Cursos 

Livres deve ser visto como uma das prioridades da instituição, que promove 

estímulos e cria mecanismos para incentivar a constante inovação de cursos, estes 

cursos são entendidos como meios de manter a conexão da Universidade com o 

mercado, sendo também oportunidades de mensuração de demanda em mercados 

específicos. Os cursos são desenvolvidos de acordo com tendências e 

necessidades de mercado regionais e acompanham as ofertas de cursos de 

Graduação para aproveitar a sinergia e infraestrutura.  

A proposta de grade curricular de cada curso Lato Sensu é organizada pelo 

coordenador do curso e passa pela análise e ajustes da equipe de gestão da 

Gerência e do Setor de Regulação. Avalia-se como elementos direcionadores a 

atualidade curricular, a pertinência com os demais cursos oferecidos e com as 

diretrizes da Universidade, primando pela qualidade das ementas e do corpo 

docente e pela viabilidade econômico-financeira. 

De modo a assegurar a qualidade dos cursos, sua viabilidade financeira e 

total aderência ao mercado, as propostas de criação de cursos passam por 

avaliação de comitê consultivo e, por exigência institucional, são aprovadas pelo 

Conselho Superior (CONSU). 

O comitê consultivo analisa as propostas de cursos de Pós-Graduação lato 

sensu e cursos livres em relação aos aspectos econômicos, financeiros, 

mercadológicos e jurídicos, conforme as diretrizes institucionais. 

O quadro a seguir registra o histórico do número de cursos, ingressantes e 

matrículas nos três últimos anos. 

  
Cursos de Pós-graduação Lato Sensu EaD e              

  EaD Presencial 

Indicadores    2019   2020   2021 2019   2020   2021 

Quant. Cursos    87  97 164 92 94 76 

Novas Matrículas  7.361 17.593 19.917 1.724 592 630 

Total de Alunos  18.733 21.735 24.024 1.847 896 881 

 Fonte: Gerência de Pós-Graduação Lato Sensu e Educação Continuada.  
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Em detalhe, registra-se os cursos divididos em áreas do conhecimento para 

o triênio (2019-2021), para a pós-graduação presencial.  

  
Áreas   

  
Ano Quant. de Cursos 

Novas 
Matrículas 

Total de alunos 

Ciências 
Administrativas e de 

Negócios  

2019 14 113 113 
2020 14 68 69 
2021 14 23 43 

Ciências Biológicas e 
da Saúde  

2019 45 1.369 1.512 
2020 40 333 634 
2021 31 371 775 

Ciências Exatas e 
Tecnológicas  

2019 9 23 23 
2020 7 16 16 
2021 8 16 20 

 Ciências Humanas e 
Sociais  

2019 24 199 199 
2020 33 175 177 
2021 23 220 43 

 Fonte: Gerência de Pós-Graduação Lato Sensu e Educação Continuada.  
  
  
Registra-se, também, o histórico do número de cursos, ingressantes e 

matrículas dos cursos de extensão presenciais no triênio (2019 a 2021).  

  

 Cursos de extensão presencial  
Áreas   Ano   Quantidade de Cursos    Ingressantes    Matrícula Geral    

CAN  

2019   -    -    -    

2020   4  -    -    

2021   -  -  -  

CBS  

2019   35  473  747  

2020   6  75  75  

2021   4  88  88  

CHS  

2019   8  42  55  

2020   6  0  0  

2021   0  0  0  

CETEC  

2019   10  273  319  

2020   15  0  0  

2021   1  4  4  

 Fonte: Gerência de Pós-Graduação Lato Sensu e Educação Continuada.  
  

Política de ensino de Pós-Graduação lato sensu 

 

Fortalecer a Pós-Graduação lato sensu e a educação continuada. 

Metas: 

• Integrar as ofertas de pós-graduação lato sensu presencial e online, 

estimulando a participação de disciplinas online em até 40% da carga horária 
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do curso. 

• Ampliar a oferta de pós-graduação, elevando a quantidade de cursos em 

20%. 

• Ampliar a oferta de cursos de educação continuada, elevando a quantidade 

de cursos em 30%. 

• Oferecer disciplinas de pós-graduação lato sensu como Cursos Livres. 

• Estabelecer parcerias com entidades externas à Universidade.  

• Estabelecer sondagens de mercado de modo a manter a oferta sempre 

atualizada com as demandas do mercado. 

 

Métodos e Técnicas Pedagógicas Utilizadas 

 

Tendo em vista os métodos e técnicas pedagógicas utilizados, na pós-

graduação lato sensu, tendo em vista o perfil do público, profissionais formados em 

busca de aprimoramento profissional, as técnicas utilizadas priorizam a tríade: 

inovação, aplicação e base conceitual.  

 

 

 

A base conceitual garante que os conteúdos apresentados nos cursos se 

sustentam do ponto de vista teórico, que estão ancorados naquilo que a ciência de 

ponta tem apontado como mais relevante e atualizado em um determinado campo 

científico.  

Do ponto de vista de inovação, busca-se a conexão com as inovações do 

mercado, o futuro da área, a tendência de desenvolvimento do setor. 

Finalmente, a Aplicação se apresenta como terceira via do conteúdo de cada 

aula, de modo que o profissional em aprofundamento profissional possa fazer uso 

dos conteúdos que aprendeu.  

Como uma tríade, estas bases são interdependentes entre si, e devem estar 

presentes, desde o projeto pedagógico até a elaboração do conteúdo de cada aula. 

 

AplicaçãoInovação Base Conceitual



113 
 

Políticas acadêmicas 

 

Busca-se no conjunto de ofertas de pós-graduação lato sensu, estimular a 

produção discente aplicada às atividades profissionais relacionadas a área de 

atuação de cada curso, assim, atividades avaliativas devem ser planejadas de modo 

a privilegiar esta estratégia. 

Os cursos lato sensu são também, ambiente de identificação de profissionais 

com perfil de evolução de nível, podendo ser recomendado que sejam direcionados 

a este tipo de formação. 

 

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 Instituição 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 
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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, 

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 instituições 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, no mínimo, 360 horas de formação, exigindo-se a realização de 

atividades avaliativas para avaliação de desempenho ao longo do curso.   

O acompanhamento e a avaliação dos Cursos de Pós-graduação lato sensu 

na modalidade a distância são realizados, sistematicamente, pela Diretoria de 

Educação a Distância, subsidiada pela CPA e pela Gerência de Sucesso do Aluno & 

Relacionamento Acadêmico de Polos EaD, 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 
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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. 

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, cerca de 

70% dos docentes são doutores e 30% 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 2019 a 2021. 

 

Quadro - Cursos de Pós-graduação Lato Sensu EaD (evolução dos ingressantes)  

Áreas   Ano 
Quant. de 
Cursos  

Novas 
Matrículas  

Total de 
alunos  

Negócios, administração e direito  
2019 25  7.343  4.514  
2020 49  7.341  8.487  
2021 75  8.570  9.985  

Artes e humanidades  
2019 11  2.460  1.380  
2020 2  219  249  
2021 2  206  246  

Educação  
2019 20  6.424  3.468  
2020 24  3.718  4.376  
2021 40  4.481  4.872  

Engenharia, produção e construção  
2019 6  839  607  
2020 5  4.274  6.233  
2021 10  3.324  5.297  

Computação e Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC)  

2019 14  7.472  5.248  
2020 7  698  934  
2021 15  1.029  1.188  

Saúde e bem-estar  
2019 11  2.740  1.460  
2020 10  1.343  1.456  
2021 22  2.307  2.436  

 Fonte: Gerência de Pós-Graduação Lato Sensu e Educação Continuada.  
 
  

A seguir registra-se o número de cursos, inscritos, ingressantes e matrícula 

geral dos cursos de extensão EaD no triênio 2019 a 2021.  

  

Quadro - Cursos de Extensão EaD (evolução dos ingressantes)  

Áreas   Ano 
Quant. de 
Cursos  

Novas 
Matrículas  

Total de 
alunos  

Negócios, administração e direito  
2019 37  5.382  2.350  
2020 73  5.532  5.166  
2021 75  19.946  9.036  

Artes e humanidades  
2019 12  973  322  
2020 7  196  62  
2021 8  236  104  

Educação  
2019 51  6.412  1.778  
2020 44  2.638  1.714  
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2021 43  4.843  2.062  

Engenharia, produção e construção  
2019 2  248  106  
2020 7  619  529  
2021 9  1.233  500  

Computação e Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC)  

2019 2  174  180  
2020 13  1.667  1.432  
2021 12  6.577  2.848  

Saúde e bem-estar  
2019 5  1.177  353  
2020 15  2.561  1.322  
2021 17  3.811  1.559  

 Fonte: Gerência de Pós-Graduação Lato Sensu e Educação Continuada.  
 

 

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 no mínimo 360 horas de formação, 

exigindo-se a realização de atividades reflexivas e de construção e aplicação de 

competências em sua área de atuação profissional. Os cursos de pós-graduação a 

distância 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. 

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 



117 
 

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 184 pós-graduandos matriculados, 10 pós-

doutorandos e 1 jovem pesquisador, bolsistas CAPES, FAPESP e CNPq.  

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 
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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; 

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 (2019 a 

2021) nos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu: 
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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 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CBS 

2019 2 19 58 0 0 0 2 6 51 

2020 2 15 57 0 0 0 2 7 45 

2021 2 23 37 0 0 0 2 12 40 

CHS 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CETEC 

2019 2 11 40 1 14 49 1 13 68 

2020 2 15 39 1 12 46 1 20 78 

2021 1 13 29 1 16 28 1 10 50 

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 (2019 a 2021):  

 

Quadro - Número de Defesas por Programa de Pós-graduação Stricto Sensu. 

Nome do Programa de Pós-graduação Stricto 
Sensu 

2019 2020 2021 

M MP D M MP D M MP D 

Astrofísica e Física Computacional 5 - - 1 - - 
3 - - 

Ensino de Ciências 10 - 7 9 - 24 
10 - 10 

Ensino de Ciências e Matemática - 15 - - 16 - 
- 10 - 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde 6 - 7 10 - 8 
8 - 2 

Linguística - - - - - - 
- - - 

Odontologia 9 - 6 2 - 2 
10 - 4 

Total 30 15 20 22  16 34  31 10 16 
Total Geral 65 72 57 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa.     
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Indicador 3.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 

pesquisa ou iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento 

artístico e cultural  

 

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 

2019 2020 2021 

Quant. 
de 

Grupos 

Linhas 
de 

Pesquisa 

Quant. 
de 

Grupos 

Linhas 
de 

Pesquisa 

Quant. 
de 

Grupos 

Linhas 
de 

Pesquisa 

CBS 20 69 20 69 21 35 

CETEC 12 45 12 45 02 08 

CAN/CHS 17 47 18 47 08 19 

Total: 49 161 50 161 31 62 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. Plataforma Lattes CNPq.      
 

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 

2019 2020 2021 

Programa de Qualificação Docente, que consiste no 

auxílio para participação em eventos nacionais e 

internacionais. 

10 1 -- 
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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. 

19 1 -- 

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 PIBITI / 

CNPq 

5 PIBIC-EM 

/ CNPq                       

13 FAPESP 

100 PIBIC 

/ Cruzeiro 

do Sul 

25 PIBIC / 

CNPq 

5 PIBIC-EM 
/ CNPq 

2 FAPESP 
 

100 PIBIC 

/ Cruzeiro do 

Sul 

25 PIBIC / 

CNPq 

5 PIBIC-EM / 
CNPq 

 
4 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. 
PIBIC-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 

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 
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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 2019 a 2021:  

 

Quadro - Valor total de bolsas de estudo concedidas pelas agências de fomento (2019-2021).  

Tipo de Bolsa  
Iniciação 
Científica  

Mestrado  Doutorado  Pós- doutorado  
Jovem 

Pesquisador  

PIBIC/Cruzeiro  1.260.000,00  -  -  -  -  

PIBIC/CNPq  360.000,00  -  -  -  -  

CAPES  -  4.840.400,00  6.250.800,00  1.400.100,00  -  

CNPq  -  -  -  49.200,00  -  

FAPESP  176.744,88  192.653,82  530.733,17  755.409,04  385.079,40  

Total  1.796.744,88  5.033.053,82  6.781.533,17  2.204.709,04  385.079,40  

Total Geral  32.402.240,62 

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.  
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 

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. 

2019 

Quant. 

2020 

Quant. 

2021 

PIBIC Iniciação Científica/CNPq 25 25 25 

PIBITI Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação/CNPq 4 -- -- 

PIBIC Iniciação Científica – Ensino médio/CNPq 5 5 5 
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PIBIC Iniciação Científica / Universidade Cruzeiro do Sul 100 100 100 

PROSUP/BOLSA 53 48 24 

PROSUP/TAXA 77 62 33 

FAPESP 28 7 5 

Total 292 247 192 

Fonte: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios e 

Plataforma Carlos Chagas. 
 

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 (2019 a 2021). 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 
2019 2020 2021 

Valor R$ Valor R$ Valor R$ 

CNPq 145.200,00 126.000,00 -- 

CAPES 1.928.400,00 1.908.000,00 1.814.400,00 

FAPESP 1.472.036,00 1.157.216,57 497.188,51 

OUTROS  100.000,00 - -- 

Total  3.645.636,00 3.191.216,57 2.311.588,51 

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 

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 
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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. 

A Assessoria de Extensão, vinculada à Reitoria,  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. 

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 
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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, 

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; 
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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 2021 

tivemos sete participantes do Programa. 

Destacamos que a relevância social dos atendimentos prestados pelas IES do 

grupo para a sociedade relaciona-se a quatro aspectos principais: busca de 

soluções para os problemas da região; constituição de parcerias entre as IES e os 

municípios pela adequação e qualificação dos serviços públicos, em especial o 

Sistema Único de Saúde (SUS); o enfrentamento da baixa resolubilidade dos 

serviços públicos, e o compromisso com uma nova visão de formação profissional, 

oferecendo um serviço de referência, com acompanhamento docente.   

Já os atendimentos extramuros acontecem em parcerias com várias 

associações, órgãos de Classe, empresas, instituições de longa permanência para 

idosos, ONGs, juizados, indústrias, startups, farmácias, Unidades de Saúde, 

escolas, hospitais, laboratórios, clínicas e outros serviços públicos e privados. Isso 

garante diversos cenários de prática aos estudantes e promovendo assistência à 

população em diferentes e inúmeros locais, e ainda, expandindo as modalidades de 

experiências práticas, alinhadas com o dinamismo das oportunidades do mercado 

de trabalho.   

Algumas áreas de atendimento foram suspensas ou reduzidas em função das 

restrições sanitárias no cenário da pandemia de Covid-19. Pelo mesmo motivo, 

outros atendimentos foram expandidos em 2021, para prestação de assistência à 

pandemia, como serviços de saúde, campanhas de vacinação, triagem de pacientes 

sintomáticos, atendimentos em saúde mental, distribuição e orientação sobre uso de 

medicação, realização de testes de Covid-19 e ações educativas relativas aos 

cuidados para prevenção.   

A Universidade Cruzeiro do Sul tradicionalmente realiza cessão de espaço 

para a comunidade, para realização de eventos e concursos de interesse público. 

Depois de um período suspenso, em função da Pandemia, no ano de 2021, segundo 

semestre, voltamos a realizar as cessões, para concursos públicos, como provas da 

VUNESP, ENADE e ENEM. 

Para comtemplar a interdisciplinaridade e atividades de livre escolha, além de 

trazer a discussão de temas de atualidades, aspectos culturais e temas pertinentes à 

formação cidadã, a Universidade Cruzeiro do Sul promove diversas atividades, 
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palestras, encontros, conferências, entre outros. Em função da necessidade do 

distanciamento social, em decorrência da Pandemia, no ano de 2021 muitas 

atividades assumiram o formato de live, permitindo inclusive uma maior integração 

com outras Universidades do Grupo Educacional e parceiras, do Brasil e do Exterior. 

Dentre as principais atividades ofertas aos discentes, destacam-se: 

NOME DO EVENTO DATA PARTICIPANTES 

CASUÍSTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS NA RELAÇÃO DE 

TRABALHO 
20/08/2021 1008 

"Quando a escola é de vidro": Intervenções em Psicologia 10/08/2021 638 

A criação dos cursos jurídicos no Brasil 16/08/2021 1457 

A EXTINÇÃO DA EIRELI E SUA TRANSFORMAÇÃO EM 

SOCIEDADE LIMITADA  
06/10/2021 1207 

A inclusão na educação básica 22/09/2021 488 

A luta pela garantia dos direitos humanos, em tempos de pandemia e  10/11/2021 90 

A Psicologia e o Confinamento: A Emoção do Teatro de Reprise 23/08/2021 577 

A REGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO 

ENFRENTAMENTODA  
20/08/2021 1087 

A Transformação Digital como novo Mindset da gestão das organizações 31/10/2020 74 

Abertura da Semana de Responsabilidade Social: Objetivos Sustentáveis 20/09/2021 66 

Abertura da Semana do Livro - Coral Universitário UNIPÊ 25/10/2021 29 

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (Certificado para efeito de 

estágio -  
06/10/2021 993 

ADVOCACIA CÍVEL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES 19/08/2021 1380 

Advocacia Criminal 18/08/2021 1192 

Agosto Dourado Incentivo ao Aleitamento Materno 23/08/2021 1166 

Análise das Políticas Públicas e Educacionais relacionadas aos Direitos  10/11/2021 101 

Aonde irá seu trem? Magia Alegria e Superação! História de Walt Disney  05/06/2021 35 

Apontamentos jurídicos no tratamento de dependentes químicos de álcool e  16/08/2021 646 

Apresentação das Ligas Acadêmicas de Fisioterapia 12/06/2021 41 

Aproveitamento de alimentos - evitando desperdícios 22/09/2021 273 

Atitudes Sustentáveis na Nutrição: uso de PANC e alimentos 

agroecológicos 
10/12/2021 60 

Atuação do Psicólogo na saúde: desafios diante das mudanças nas politicas  12/08/2021 944 

Avaliação Psicológica em Diferentes Contextos 13/08/2021 1038 

Bate-papo sobre a responsabilidade social do Farmacêutico na promoção do  23/09/2021 227 

BENS DIGITAIS: DIREITOS DA PERSONALIDADE E DIREITO 

SUCESSÓRIOS  
08/10/2021 879 

Campanha solidária de Responsabilidade Social 01/10/2021 385 

Capacitação em pesquisa em bases de dados: Ciências da Saúde 25/10/2021 21 

Capacitação em pesquisa em bases de dados: Ciências da Saúde 28/10/2021 54 

Capacitação em pesquisa em bases de dados: Ciências da Saúde 29/10/2021 95 

Capacitação em pesquisa em bases de dados: Ciências Exatas 26/10/2021 38 

Capacitação em pesquisa em bases de dados: Ciências Exatas 28/10/2021 41 

Capacitação em pesquisa em bases de dados: Ciências Exatas 29/10/2021 99 

Capacitação em pesquisa em bases de dados: Ciências Humanas e Sociais 25/10/2021 31 

Capacitação em pesquisa em bases de dados: Ciências Humanas e Sociais 26/10/2021 40 

Capacitação em pesquisa em bases de dados: Ciências Humanas e Sociais 27/10/2021 45 

Capacitação em pesquisa em bases de dados: Ciências Jurídicas 25/10/2021 38 

Capacitação em pesquisa em bases de dados: Ciências Jurídicas 27/10/2021 45 
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Capacitação em pesquisa em bases de dados: Ciências Jurídicas 28/10/2021 57 

Capacitação normas ABNT para trabalho acadêmico 26/10/2021 37 

Capacitação normas ABNT para trabalho acadêmico 27/10/2021 81 

Capacitação normas ABNT para trabalho acadêmico 28/10/2021 193 

CASAMENTO E UNIÃO ESTÁVEL: PRINCIPAIS DIFERENÇAS  04/10/2021 808 

Cidades para que (m)? o Direito à cidade como agenda permanente 12/11/2021 144 

Clube de leitura IPÊ: o esperançar do fazer junto e diferente 27/10/2021 73 

Conexão cérebro e intestino e os probióticos 07/12/2021 67 

Contação de história com  Dayane Bezerra 29/10/2021 69 

Contextualizando as políticas públicas da educação brasileira 24/09/2021 231 

Cultura de Cancelamento 12/05/2021 137 

Currículo Lattes e Orcid e sua importância à identidade digital do  25/10/2021 163 

DATILOSCOPIA (Certificado para efeito de estágio - não é válido para 

AACC) 
04/10/2021 566 

DESAFIOS DO PROCESSO PENAL 17/08/2021 1089 

DIA DO DIREITO - AULA MAGNA - "PROFESSOR JOSÉ CARLOS 

VIANA, UM  
25/05/2021 598 

Dicas e orientações para prevenção e tratamento da Esteatose Hepática:  22/09/2021 235 

Direito do trabalho na pandemia 19/08/2021 1095 

Direito indígena em tempo de pandemia 08/11/2021 92 

Direitos Humanos e os Grupos vulneráveis pela COVID 19:reflexões a 

partir  
12/11/2021 122 

Direitos Humanos na Ordem Econômica 08/11/2021 63 

Direitos Humanos no Brasil Pós-COVID  - Premio Vladimir Herzog 25/10/2021 82 

Direitos Humanos no Brasil Pós-COVID (Abertura da Maratona) 15/10/2021 244 

Direitos Humanos no Brasil Pós-COVID :Jornalismo de Direitos Humanos 19/10/2021 219 

Direitos Humanos no Brasil Pós-COVID :Jornalismo de Direitos Humanos 21/10/2021 179 

Direitos Humanos no Brasil Pós-COVID: Luta antirracista e feminista 27/10/2021 188 

Direitos humanos, Serviço Social e a criminalização da pobreza 11/11/2021 157 

Diversidade e Mercado de Trabalho 13/05/2021 73 

Doação de sangue: história, curiosidades e desafios da pandemia 01/06/2021 342 

É possível envelhecer bem no Brasil? O que pensam os psicólogos? 13/08/2021 820 

Educação bilíngue de surdos: passos e impasses 23/09/2021 222 

Educação em Tempos de Pandemia na América Latina 23/08/2021 882 

Em busca da verdade perdida - Como não se enganar com fake news 23/09/2021 420 

Empreendedorismo Digital Social 23/10/2021 41 

Empreendedorismo e impacto social 22/09/2021 478 

Encerramento da Semana do Livro: Apresentação do Coral da UNIPÊ 29/10/2021 48 

Ensino e prática de Direitos Humanos em tempos difíceis 09/11/2021 122 

Estudantes das Periferias no Mercado Publicitário 14/05/2021 29 

Explorando a Contabilidade 24/04/2021 51 

Feira de Estágios e Empregabilidade (matutino) 13/04/2021 672 

Feira de Estágios e Empregabilidade (matutino) 28/10/2021 108 

Feira de Estágios e Empregabilidade (noturno) 13/04/2021 421 

Feira de Estágios e Empregabilidade (tarde) 28/10/2021 128 

Fitoterapia e a prática clínica 08/12/2021 55 

Gestão de Crises em Eventos em Tempos de Pandemia 14/05/2021 79 

I Encontro Interinstitucional sobre Acessibilidade no Ensino Superior 

UNICID e  
07/12/2021 174 

I WebFar - Semana da Farmácia Conjunta 25/09/2021 620 
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II SEMANA DE RELAÇÕES PÚBLICAS: A importância de um RP no 

Terceiro  
17/11/2021 69 

II SEMANA DE RELAÇÕES PÚBLICAS: Comunicação Organizacional 18/11/2021 65 

II SEMANA DE RELAÇÕES PÚBLICAS: EMPREENDEDORISMO 16/11/2021 69 

II SEMANA DE RELAÇÕES PÚBLICAS: Tecnologias 19/11/2021 60 

Importância dos 2200 dias (o aos 5 anos) 06/12/2021 50 

Indústria audiovisual no Brasil 13/05/2021 82 

Iniciativas acadêmicas estudantis de responsabilidade social e cidadania 23/09/2021 251 

Inovação e empreendedorismo na construção de Carreira 14/10/2021 94 

INOVAÇÃO EM STARTUPS 19/09/2020 78 

LEGENDA CINÉTICA 22/02/2021 304 

Leituras da Psicologia para o conceito de Inteligência 09/08/2021 505 

Leituras da Psicologia para o conceito de Inteligência 10/08/2021 904 

Leituras Democráticas: os efeitos da fake news no ambiente digital 27/10/2021 88 

Luta antirracista e as questões étnico-raciais no Serviço Social 14/05/2021 69 

Mesa redonda: Paulo Freire: contribuições para a educação contemporânea 28/10/2021 91 

Mesa: Anticapacitismo, Psicologia e Pandemia: Intersecções, Construções 

de  
25/08/2021 917 

Mesa: Avaliação e Intervenção em Pacientes Adultos com TDAH em 

Tempo  
26/08/2021 1262 

Mesa: Avaliação Psicológica e Escolarização e Pandemia: Contribuições da  24/08/2021 783 

Mesa: Contribuições da Psicologia para a Adoção 24/08/2021 889 

Mesa: Efeitos da Pandemia por Covid-19 nas Pesquisas em Psicologia:  25/08/2021 1310 

Mesa: O Impacto da Pandemia no Bem Estar de Pessoas de Diferentes  24/08/2021 879 

Mesa: O Sofrimento humano em tempos difíceis: Contribuições de Donald  24/08/2021 1011 

Mesa: Psicologia Positiva e Estratégias de Enfrentamento Durante 

Pandemia  
25/08/2021 1035 

MÉTODOS EXTRAJUDICIAIS DE COMPOSIÇÃO DE LITÍGIOS: 

NEGOCIAÇÃO,  
08/10/2021 996 

O compromisso social da Psicologia com a Educação: Alfabetização em  20/09/2021 39 

O direito humano à vacina e a jurisprudência do STF no contexto do covid-

19 
18/08/2021 1449 

O impacto da pandemia no processo de alfabetização: desafios e  22/09/2021 198 

O impacto da pandemia no processo de alfabetização: desafios e  23/09/2021 426 

O papel da acusação e defesa no processo penal 17/08/2021 1537 

O PROBLEMA DO MENOR INFRATOR  07/10/2021 1198 

O que podemos entender como cura na psicologia clínica? 11/08/2021 911 

OFICINA - Atualização e produção de documentos em psicologia 27/08/2021 25 

OFICINA - Atualização e produção de documentos em psicologia - NOITE 27/08/2021 18 

OFICINA - Forças de caráter e bem-estar subjetivo: contribuições da  27/08/2021 46 

OFICINA - Pesquisa com crianças e problemas éticos para a elaboração do  27/08/2021 20 

OFICINA - Práticas de meditação e de respiração e o efeito dessas sobre os  27/08/2021 30 

OFICINA - Práticas de meditação e de respiração e o efeito dessas sobre os  27/08/2021 49 

OFICINA - Redução de Danos 27/08/2021 25 

OFICINA - Teoria da mente: escala de tarefas e procedimentos de  27/08/2021 22 

OFICINA - Utilização do ZOTERO para administração de referências 27/08/2021 41 

OFICINA: Loja mágica virtual: uma metodologia de intervenção  27/08/2021 24 

OFICINA: Loja mágica virtual: uma metodologia de intervenção  27/08/2021 50 

Palestra Magna: Internacionalização e Atuação dos Psicólogos em Tempos 

de Pandemia 
26/08/2021 1197 

Pesquisa em Psicologia: avanços teóricos e contribuições práticas 12/08/2021 749 
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Primeira noite da 3ª semana de Publicidade e Propaganda, organizada pelos  10/05/2021 296 

Projetos Sociais e formas de acesso: Bolsa Família e Benéfico de Prestação  21/09/2021 256 

Proteção Animal e Posse Responsável 24/09/2021 327 

PROVA PERICIAL NO PROCESSO DO TRABALHO (Certificado para 

efeito de  
05/10/2021 964 

Psicologia da transformação Social 11/08/2021 695 

Quarta noite da 3ª semana de Publicidade e Propaganda 13/05/2021 284 

Quem trabalha na pandemia? Reflexões e intervenções em Psicologia e  09/08/2021 500 

Questões Étnico-Raciais: Desafios Contemporâneos 13/05/2021 82 

Quinta noite da 3ª semana de Publicidade e Propaganda 14/05/2021 210 

Ranking de Universidade Empreendedoras da FEJESP 01/07/2021 50 

REAL SKILLS, AS HABILIDADES DO FUTURO 10/05/2021 59 

Recepção de Ingressantes de Ciências Contábeis 04/05/2021 74 

Redução de Danos - NOITE 27/08/2021 68 

Relações Públicas e Assessoria de Imprensa em período de Pandemia 12/05/2021 41 

Residência Jurídica (2021) - Aula 1 02/10/2021 21 

Responsabilidade social: atividades extensionistas no Design 22/09/2021 251 

SarsCov2: como os direitos humanos são afetados pela distorção dos  11/11/2021 126 

SEGUNDA FASE DO EXAME DA OAB (Certificado para efeito de 

estágio - não  
07/10/2021 981 

Segunda noite da 3ª semana de Publicidade e Propaganda, organizada pelos  11/05/2021 411 

Segurança Humana, Meio Ambiente e Desastres 20/09/2021 858 

Semana da Enfermagem: "Exame Físico: Adequando aulas práticas aos  12/05/2021 304 

SEMANA DA ENFERMAGEM: Cerimônia de abertura - Semana da 

Enfermagem  
10/05/2021 282 

Semana da Enfermagem: Experiência acadêmica em diferentes perspectivas 13/05/2021 287 

SEMANA DA ENFERMAGEM: O cuidado qualificado de Enfermagem no 

cenário  
11/05/2021 507 

SEMANA DA ENFERMAGEM: Tema - Atuação do Enfermeiro nas 

diferentes  
12/05/2021 267 

Semana de Enfermagem: Cerimônia de encerramento 14/05/2021 329 

SEMANA DO EGRESSO - LIVE JURÍDICA - "VIDA ACADÊMICA E 

PÓS- 
23/04/2021 454 

Seminário: Cara a Cara com o Mercado - Mercado e carreira em Relações  23/08/2021 79 

Seminário: Cara a Cara com o Mercado - Publicidade: mais que teoria, 

paixão  
24/08/2021 173 

SETEMBRO AMARELO: A atuação do Enfermeiro Especialista em Saúde  22/09/2021 396 

Suicídio: estratégias de cuidado e prevenção no SUS 23/09/2021 450 

TCC, OU SIMPLESMENTE TC, COMO ELABORAR COM 

SATISFAÇÃO (Certificado  
05/10/2021 955 

Tecendo saberes Revista Interscientia - UNIPÊ 26/10/2021 38 

Terceira noite da 3ª semana de Publicidade e Propaganda, organizada pelos  12/05/2021 254 

Tópico: Ações do Banco de Alimentos de São Paulo 09/12/2021 54 

Violência contra a mulher na pandemia 09/11/2021 142 

 

No quadro abaixo observamos algumas fotos dos eventos que ocorreram na 

Universidade no ano de 2021. 
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Figura: Semana da Responsabilidade 

Social - Doação e empréstimos de 

órteses: Movimento Universitário 
Circular -MUC) 

 

 

Figura: Semana da Responsabilidade Social - 
Responsabilidade social: atividades 
extensionistas no Design 
 

  

 
Figura: III Encontro de Direitos Humanos da 
Cruzeiro do Sul Educacional - DIREITOS 
HUMANOS, SERVIÇO SOCIAL E A 
CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA | 
ENCONTRO DE DIREITOS HUMANOS 
 

 
 

 
Figura - INTERNACIONALIZAÇÃO EM CASA - IV 

ENCONTRO ANUAL DO NEIRC  

 
 

 

Figura- I WEBFAR – Curso de Farmácia 
 
 

 

Figura–SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 
ENFERMAGEM BRASIL X PERU: IMPACTOS DA 

PANDEMIA COVID 19 

 
 

 

A Universidade Cruzeiro do Sul, preocupa-se com medidas inclusivas, e como 

exemplo das ações citamos o acesso à Biblioteca que disponibiliza aos usuários 

deficientes visuais a digitalização de bibliografias solicitadas pelos docentes e 

discentes em formato arquivo Word, impresso em Braille ou fonte aumentada ou, 

ainda, em mídia, conforme a necessidade do usuário.  Assim, os arquivos em texto 

poderão ser acessados no ambiente da Biblioteca que disponibiliza computadores 
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com um programa sintetizador de voz (Virtual Vision) ou NVDA que lê os comandos 

do usuário com deficiência visual e as informações do aplicativo em que ele estiver 

operando. Além disso, a instituição conta com profissionais especializados que 

acompanham os alunos com deficiência durante sua estadia na Universidade. 

A temática inclusão permeia as diversas atividades da Universidade, desde 

projetos de capacitação de funcionários a eventos acadêmicos e pesquisas. A 

Universidade Cruzeiro do Sul, ciente de seu compromisso e do caráter social de 

uma instituição de ensino, mantém em sua organização e concepção de seus 

cursos, os princípios de inclusão, qualidade e ética. Relativamente a estas ações os 

resultados estão disponíveis para consulta. Faz-se importante romper a indevida 

relação entre a responsabilidade social e as práticas meramente assistencialistas, 

realizando esforços para que, na instituição, as ações comunitárias sejam práticas 

acadêmicas, espaços de aprendizagem. Desta forma, o conjunto de projetos e 

práticas sociais integra o fazer pedagógico da instituição. Mais do que meras ações 

protecionistas, os projetos sociais são espaços nos quais se forma, nos alunos, a 

capacidade de enxergar sua importância na solução dos problemas da sociedade na 

qual vivem, de forma crítica e responsável. 

A Universidade Cruzeiro do Sul possui um tradicional projeto extensionista: 

Programa de Educação Especial (PROESP) - Vencedor do Prêmio Top Social 

2003, da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil (ADVB) e do Concurso 

Silvio Teller de Responsabilidade Social 2019, promovido pela Associação Brasileira 

de Mantenedores de Ensino Superior (ABMES). O programa destina-se ao 

atendimento de jovens e adultos com deficiência intelectual, espectro autista 

e deficiência física, promovendo ações educativas, preocupando-se em valorizar as 

potencialidades dos jovens e adultos que procuram o Programa, visando à 

autonomia e independência. No ano de 2021 o Programa prestou 534 atendimentos 

à comunidade. 

 

Ações de Responsabilidade Social relacionadas ao Meio Ambiente 
 

A preocupação ambiental e sustentabilidade global está presente nas ações 

acadêmicas. Pode-se notar, que o tema está presente na formação de forma 

transversal em atividades obrigatórias e optativas, presentes nos pilares de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Dentro do ensino, todos os Projetos Políticos Pedagógicos 

contemplam a temática em disciplinas que trabalham o tema e na realização dos 
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conteúdos obrigatórios de atividades complementares. Na pesquisa, tanto na 

graduação, quanto na pós-graduação, há iniciativas de melhoria da qualidade de 

produção de alimentos, com menos agressão ao meio ambiente, além da busca 

constante de alternativas inovadoras de energia limpa, economia de água e recursos 

biodegradáveis, resultado em publicações acadêmicas.   

Nas ações de extensão, nota-se diversas ações educativas com a 

comunidade, incluindo gamificação, cartazes, documentários e elaboração de 

cartilhas, difundindo a cultura de sustentabilidade, além de projetos extensionistas. 

Desta forma, nota-se que a discussão permeia todas as áreas acadêmicas: exatas, 

humanas, saúde e negócios, em palestras, semanas de curso, lives, oficinas, 

minicursos, trabalhos de conclusão de curso, pesquisas de pós-graduação e 

projetos, totalizando 91 iniciativas pontuais ou contínuas, abrangendo as ODS 1, 2,3, 

4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 

A temática também foi tema de formação docente, incentivando que o 

conteúdo seja conscientizado também aos formadores para que sejam 

multiplicadores da temática, vislumbrando sua aplicabilidade cotidiana. 

Vale ressaltar a presença de projetos específicos que valorizam as questões 

sustentáveis como: 

1. Conscientização individual e coletiva de preservação do meio ambiente.  

2. Projetos de reutilização e descarte correto de resíduos eletrônicos. 

3. Projetos de reuso e economia de água. 

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.  

Por outro lado, a relação com a sociedade também 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. 
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Desde 2020, em virtude da pandemia da Covid-19, a partir da segunda 

quinzena de março, a Universidade Cruzeiro do Sul, passou a adotar em todas as 

atividades de ensino presencial o uso de ferramentas remotas síncronas, a qual, os 

professores ministraram suas aulas em salas virtuais, em tempo real das aulas, por 

meio da utilização da plataforma BlackBoard, efetivando as atividades acadêmicas 

planejadas. 

Esta estratégia de desenvolver as aulas por meio do Ensino Remoto Síncrono 

Emergencial (ERSE) teve por objetivo promover o isolamento social, contribuindo 

para a redução da contaminação da Covid-19, garantindo, com isso, a saúde física e 

mental dos alunos, funcionários, professores e assistidos, de acordo com as 

recomendações dos órgãos de saúde pública e epidemiológica do país e do mundo. 

Desta forma, foi necessário suspender os atendimentos das Clínicas, dos 

Núcleos e dos Complexos à comunidade externa no primeiro semestre de 2020. 

Após a suspensão do atendimento à comunidade e adequação às orientações 

sanitárias e novas regulamentações, as atividades foram se reorganizando, a 

princípio de forma remota, no que foi possível, com orientações on-line, em cartilhas, 

vídeos, atendimentos telefônicos, e-mail e utilização das plataformas on-line. 

Conforme houve a regulamentação para o teleatendimento, algumas atividades 

também retomaram no atendimento remoto. As atividades práticas retornaram 

progressivamente durante o ano de 2021, sendo que alguns atendimentos à 

comunidade ocorreram de forma híbrida, como por exemplo no Núcleo de Práticas 

Jurídicas, Clínica de Enfermagem e Nutrição.  

 No ano de 2021 a Universidade Cruzeiro do Sul prestou 1.148.146 

atendimentos à comunidade, impactando 623.018 pessoas, atendidas nas nossas 

clínicas ou escritórios, bem como nos espaços de serviços em parcerias de estágios. 
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Figura – Atendimentos à comunidade 

 

Fonte: Coordenações dos Cursos responsáveis pelos atendimentos, 2021. 
 

A Universidade faz parte do Comitê da Estratégia Nacional de Investimentos e 

Negócios de Impacto (ENIMPACTO). O encontro é uma das iniciativas 

desenvolvidas no âmbito da Estratégia em um esforço de mobilizar mais atores, 

lideranças e associações de IES para a agenda de investimentos e negócios de 

impacto. A Academia de Inovação em Cidadania Empresarial está apoiando as 

articulações e discussões baseado nas experiências e resultados do Programa 

Academia ICE. Houve a criação de grupos de trabalho (GTs) com o aval e nomes 

indicados por reitores de universidade federais e a aproximação com escolas de 

ensino superior particulares estão entre as ações realizadas. Ambos iniciaram  um 

processo de aprendizagem colaborativa nesta agenda e construção de uma 

proposta de ação coletiva que possa dar luz às temáticas de investimentos e 

negócios de impacto nas IES.  

Outra iniciativa de participação social é a Universidade manter um professor 

acompanhando os Conselhos de Segurança (CONSEG). Neste acompanhamento 

acontece esporadicamente a cessão de espaço do campus São Miguel e 

eventualmente do campus Paulista. Além da cessão de espaço há o apoio nas 

atividades sociais, como campanhas, ações de saúde, aconselhamento jurídico, 

entre outras. 

Em 2021 realizou-se a IV Feira de Estágio e Empregabilidade, atendendo 

cerca de 2.000 participantes no evento, foram realizadas palestras formativas em 

formato on-line adaptadas ao formato digital da Feira de Estágios da Universidade 

Cruzeiro do Sul, recebendo empresas interessadas no cadastro de estagiários e 
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vagas permanentes. 

Preocupada com as mudanças no mercado de trabalho, necessidade de 

trabalho remoto, e capacitação rápida com os novos desafios, a mantenedora da 

Universidade Cruzeiro do Sul ofereceu mais de 50 cursos on-line gratuitos para que 

a comunidade pudesse aprender novas habilidades e se qualificar durante o período 

de quarentena. A missão da Cruzeiro é difundir conhecimento e cultura e nesse 

momento singular é mais do que necessário manter nossa mente ativa e exercer 

nossas potencialidades. Nosso conteúdo é criado de forma criativa e inovadora e 

nossa plataforma conta com ferramentas avançadas e de fácil utilização. Os cursos 

oferecidos são de diversas áreas, entre eles destacam-se: Analytics e Ambientes 

Virtuais na Educação, Competências e Gestão de Talentos, Design Thinking, 

Empreendedorismo, Fator Humano nas Organizações, Gestão por Processos, 

Liderança, Jogos para Dispositivos Móveis, Telejornalismo, Nutrição Ideal para o 

Exercício, entre outros. 

Ainda em 2021, considerando a situação de pandemia, a Assessoria de 

Extensão da Universidade Cruzeiro do Sul organizou a Semana de 

Responsabilidade Social on-line realizada de 20 a 28 de setembro, transmitidas pelo 

canal do Youtube da Extensão e pela plataforma Zoom da universidade, oferecendo 

diversas atividades e atendimentos à comunidade. Diante dos desafios enfrentados 

no momento de pandemia, a Cruzeiro do Sul Educacional, por meio de todas as 

suas instituições, tem mantido seu compromisso como um agente transformador da 

realidade por meio da educação. 

Destaca-se que a Semana de Responsabilidade Social apresentou uma 

expressiva participação da comunidade acadêmica, tendo em vista a sua realização 

por meios remotos que facilitou o acesso e a integração dos debates 

concomitantemente em todas as Universidades de ensino superior que compõem o 

Grupo Educacional Cruzeiro do Sul.  

A ação foi destinada a alunos e comunidade em geral, e ofereceu diversas 

atividades on-line gratuitas voltadas à promoção da saúde, bem-estar, orientação, 

serviços e capacitação. 

A Semana da Responsabilidade Social, contou com diversas atividades on-

line. Ao todo, foram 30.000 participantes nas mais de 100 ações promovidas. A 

programação contou com a discussão de atividades extensionistas voltadas à 

comunidade, atendimentos e prestação de serviços.  
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PROGRAMAÇÃO  

Dia 20 de setembro de 2021. 
(segunda-feira) 

Horário Tema Convidado/Mediador Instituição Informações e link de acesso  

9h às 10h 

Solenidade de 
Abertura 

Apresentação do 
Vídeo Institucional 

com ações de 
Responsabilidade 
Social das IES da 

CSE 

Sr. Fábio Marcel Fossen – Presidente da Cruzeiro do 
Sul Educacional (CSE) 

Prof. Dr. Luiz Henrique Amaral – Diretor de 
Educação Presencial da CSE 

Profa. Dra. Kátia Jorge Ciuffi Pires- Reitora da 
UNIFRAN 

Sr. Afonso Celso Florentino de Oliveira - Gestor 
responsável pela área de ESG da CSE 

Mestre de cerimônias: Prof. Ms. Vagner Novaes 
Tranche 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HEO
h-YmCoWk 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

10h às 11h30 
Mesa-redonda de 

Abertura 
 

As contribuições do tema ESG para a 
implementação dos ODS 

Prof. Dr. Wilson Engelmann (UNISINOS) 
ODS - 17 Objetivos e 1 desafio 

Prof. Dr. Uwe Horst Schulz (USP / UNISINOS) 
Mediadora: Profa. Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff – 

Reitora do UDF 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HEO
h-YmCoWk 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

8h às 11h 
Oficina de Design 

Thinking 
Prof. Vinicius Martins 

 

20 vagas / Campus I – Itu-SP 
Praça Regente Feijó (Largo do Patrocínio), 

181 

Evento 
presencial / 

Inscrição Área do 
Aluno Siaa 
(interno) 

8h20 às 11h10 

Saúde nos Centros 
de Socioeducação 

(CENSEs) da 
Região 

Metropolitana de 
Curitiba 

Prof. responsável: Rivail Vanin Andrade 
 

Inscrições: 
https://forms.office.com/r/guTquhvR1K 

Diálogo on line entre alunos, Prof., 
convidados e equipe de saúde dos CENSEs 

 

Evento restrito 
aos inscritos 

14h às 17h 
Orientação 

Jurídica 

Prof. Ms. Eduardo Ganymedes Costa 
 

Profa. Ms. Cristiane Melo  

Atendimento à Comunidade (horário 
agendado) – inscrições prévias pelo link: 

https://forms.gle/vrFhbjbxTzMj2TP6A 
 
 

Evento restrito 
aos inscritos 

https://www.youtube.com/watch?v=HEOh-YmCoWk
https://www.youtube.com/watch?v=HEOh-YmCoWk
https://www.youtube.com/watch?v=HEOh-YmCoWk
https://www.youtube.com/watch?v=HEOh-YmCoWk
https://forms.gle/vrFhbjbxTzMj2TP6A
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15h às 16h 

Saúde mental do 
trabalhador em 

tempos de 
pandemia: os 
cuidados no 

trabalho 
presencial e no 

home office 

Profa. Dra. Ana Flávia Costa Parenti 
 

Profa. Dra. Maria Elisabete Salina Saldanha e Prof. 
Dr. Gabriel Aguilar 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a6nl-

4mCdfM 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15h às 16h 

Palestra: Pegada 
Hídrica e 

Sustentabilidade: 
uso consciente da 

água 

Prof. Vitor Skif e Ac. Claudia Corazza 
 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/meeting/register/tJEpcu-

uqj8pE9bec59JXJ_Do7M2toWW1mRW 
Senha: Gastro!21 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

17h às 18h 

Palestra: Proativo - 
Programa de 

Qualidade de Vida 
do Grupo Protege 

João Gurge 
Mediador: Prof. Luis Fernando Garcia de Oliveira 

Prof. Responsável: Felipe Varotti  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/99920581830?pwd=QVJLc3

B6Q1JPUUlNbUtiUVp5WGNlQ 
T09 Senha: 4n[B8y 

Evento aberto, 
sem inscrição 

17h às 18h 

Mostra de 
Extensão e 

Responsabilidade 
Social: Inovação 
Social, Impacto e 
Transformação 

Star Junto: diálogos com a população idosa e a 
comunidade acadêmica 

Profa. Me. Albenica Paulino dos Santos Bontempo - 
UDF 

UDF é POP: saúde bucal para população em 
Situação de vulnerabilidade de saúde e social 

Profa. Me. Caroline Piske Mohamed – UDF 
Mediadora: Profa. Dra. Ana Carolina Cordeiro Lima 

– UDF 
 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/92262694172?pwd=b0NQb

HdRMGlBQmFvc0xtOVFoeHhZZz09 
Senha: UDFs2021@ 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

17h30 às 18h30 

A responsabilidade 
social da ciência 

com a 
sustentabilidade e 
empreendedorism

o 

Prof. Dr. Paulo Barbosa de Freitas Júnior; Profa. Dra. 
Monica Rodrigues Perracini e Profa. Dra. Rosimeire 

Simprini Padula 
Profa. Dra. Maria Elisabete Salina Saldanha  

https://www.youtube.com/watch?v=oIXQ
O7q9fXM 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

18h às 19h 
A contação de 
histórias como 
resgate de vida 

Profa. responsável: Maíra Weber 
 

https://www.youtube.com/watch?v=byzC
2lTZutw 

Evento aberto, 
sem inscrição 

19h às 20h 

Segurança 
Humana, Meio 

Ambiente e 
Desastres 

Profa. Dra. Gabrielle Jacobi Kölling 
Profa. Ms. Cristiane Melo e Profa. Dra. Maria 

Elisabete Salina Saldanha 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GHL
ZJDohsGM 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

https://www.youtube.com/watch?v=a6nl-4mCdfM
https://www.youtube.com/watch?v=a6nl-4mCdfM
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/meeting/register/tJEpcu-uqj8pE9bec59JXJ_Do7M2toWW1mRW
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/meeting/register/tJEpcu-uqj8pE9bec59JXJ_Do7M2toWW1mRW
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/meeting/register/tJEpcu-uqj8pE9bec59JXJ_Do7M2toWW1mRW
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99920581830?pwd=QVJLc3B6Q1JPUUlNbUtiUVp5WGNlQ
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99920581830?pwd=QVJLc3B6Q1JPUUlNbUtiUVp5WGNlQ
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99920581830?pwd=QVJLc3B6Q1JPUUlNbUtiUVp5WGNlQ
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92262694172?pwd=b0NQbHdRMGlBQmFvc0xtOVFoeHhZZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92262694172?pwd=b0NQbHdRMGlBQmFvc0xtOVFoeHhZZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92262694172?pwd=b0NQbHdRMGlBQmFvc0xtOVFoeHhZZz09
https://www.youtube.com/watch?v=oIXQO7q9fXM
https://www.youtube.com/watch?v=oIXQO7q9fXM
https://www.youtube.com/watch?v=byzC2lTZutw
https://www.youtube.com/watch?v=byzC2lTZutw
https://www.youtube.com/watch?v=GHLZJDohsGM
https://www.youtube.com/watch?v=GHLZJDohsGM
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Dia 21 de setembro de 2021. 
(terça-feira) 

Horário Tema Convidado/Mediador Instituição Informações e link de acesso  

08h00 às 08h30 
50 Anos de 

História e Histórias 
Maríllia Gabriella e Arthur Lima E Convidados 

 

https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

08h35 às 09h05 

Sustentabilidade e 
Tecnologia Social: 

Ações Reais e 
Cidadania 

Claudia Facini dos Reis; Keyth Sulamitta Guimarães 
De Albuquerque; Antonilêni F. D. Medeiros Melo d 

Convidados  

https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 
 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

09h10 às 09h40 

1. Serviço-Escola 
de Psicologia Do 

UNIPÊ: 
Promovendo 

Saúde Mental Para 
Comunidade 

Interna e Externa 
2. Abraçe a Causa: 

Dialogando e 
Construindo 

Possibilidades 

Silvana Queiroga da Costa Carvalho Ventura; Sandra 
Helena Mousinho Benevides e Convidados 

 

https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 
 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

09h45 às 10h15 

Assistência 
Fisioterapêutica: 

Interfaces Com o e 
a Extensão 

Maria Elma De Souza Maciel Soares e Convidados 
 

https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

10h  às 11h 

Palestra: Como 
surge um 

engenheiro e seus 
desafios. 

Prof. Ms Sandro Luiz de Carvalho Neves Prof. Ms. 
Roque de Souza Lima 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/94788724868?pwd=bGJyW
DJTcmdEWE1aTGhtWlNocEJlUT09 Senha: 

9l[G9q 

Evento aberto, 
sem inscrição 

10h20 às 10h50 

Mexa-se, mesmo 
que seja em casa e 

melhore sua 
imunidade! 

Silvana Nobrega Gomes e Convidados 
 

https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

10h55 às 11h25 

Enfermagem como 
pratica social: 

somando forças, 
transformando 

vidas 

Hebe Janayna Mota Duarte Beserra e Convidados 
 

https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q
http://www.twitch.tv/eventosunipe
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11h15 às 12h15 

LIVE Artística e 
Literária: Cultura, 
Entretenimento e 
Saúde Mental em 

Tempos de 
Pandemia 

Prof. Me. Edmar Galiza – UDF 
Profa. Me. Tatianne Gomes Sousa – UDF 

  

Link: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/93631099156?pwd=UUhRZX

dISEcrcloyMDNkNXJMSHFYQT09 
Senha: UDFs2021@ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

11:30 às 12:00 
Odonto de 
Responsa 

Marcos Aurélio Vasconcelos Lima Junior e 
Convidados 

 

https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

 
11h30 

Atendimento da 
Fisioterapia em 

Pós-COVID e 
orientações 
domiciliares 

Profa. Dra. Ana Maria Goncalves Carr, Profa. Ms. 
Cristina Hamamura Moriyama, Profa. Dra. Sandra 
Magali Heberle e Prof. Dr. Douglas Willian Bolzan 

Lima 
 

Profa. Dra. Maria Elisabete Salina Saldanha e Profa. 
Dra. Mariana Menna Barreto Azambuja 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AxjY
bxbGxRo 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

12h às 13h 

Não previna uma 
doença sem dar 

foco para as 
demais! 

Profa. Samia Akel 
 

https://us02web.zoom.us/j/86294886420
?pwd=MndXcld6Q01qV3BMZzU0WUJGM

Xh4UT09 
Senha: 271301 

Evento aberto, 
sem inscrição 

13h às 14h 

"QUEM SOU, 
ONDE ESTOU? EU 
NA SOCIEDADE?" 

 

Prof. Glauco Eros Zamborini 
Profª Ms Viviane R. Oliveira Silva 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/92015179903?pwd=dmMrV
1RLT3BxWGtFckFITHRzTFMrQT09 Senha: 

8k%X0p 

Evento aberto, 
sem inscrição 

13h00 às 13h30 
Ensino-Serviço e 

ações Junto à 
Comunidade 

Heloisa Moreira Estrela Diniz Ramos e Convidados 
 

https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

13h35 às 14h05 
Bate Papo Social 

Medvet 
Meire Maria Da Silva e Convidados 

 

https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

14h às 17hs 
Orientação 

Jurídica 

Prof. Ms. Wellington Ferreira de Amorim e Prof. Ms. 
Welington Castilho Garcia 

 
Profa. Ms. Cristiane Melo 

 

Atendimento à Comunidade (horário 
agendado) – inscrições pelo link: 

https://forms.gle/vrFhbjbxTzMj2TP6A 
 

Evento restrito 
aos inscritos 

14h às 16hs 
Orientação 

Jurídica 
Curso de Direito 

 

Presencial - EMAC 
 

Comunidade em 
Geral 

14h  às 17hs 
Orientação 

Jurídica 
Prof. Ms. Paula de Jesus Martins 

 

Atendimento à Comunidade (horário 
agendado) – inscrições pelo link: 

https://forms.gle/HXXfdQsVUYRpf9Fn6 

Evento restrito 
aos inscritos 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93631099156?pwd=UUhRZXdISEcrcloyMDNkNXJMSHFYQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93631099156?pwd=UUhRZXdISEcrcloyMDNkNXJMSHFYQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93631099156?pwd=UUhRZXdISEcrcloyMDNkNXJMSHFYQT09
https://youtu.be/NAS6IJfYT5Q
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://www.youtube.com/watch?v=AxjYbxbGxRo
https://www.youtube.com/watch?v=AxjYbxbGxRo
https://us02web.zoom.us/j/86294886420?pwd=MndXcld6Q01qV3BMZzU0WUJGMXh4UT09
https://us02web.zoom.us/j/86294886420?pwd=MndXcld6Q01qV3BMZzU0WUJGMXh4UT09
https://us02web.zoom.us/j/86294886420?pwd=MndXcld6Q01qV3BMZzU0WUJGMXh4UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92015179903?pwd=dmMrV1RLT3BxWGtFckFITHRzTFMrQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92015179903?pwd=dmMrV1RLT3BxWGtFckFITHRzTFMrQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92015179903?pwd=dmMrV1RLT3BxWGtFckFITHRzTFMrQT09
https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://forms.gle/vrFhbjbxTzMj2TP6A
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14h10 às 14h40 
Acessibilidade 

para todos 
Mariana Caldas Melo Lucena e Convidados 

 

https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

14h45 às 15h15 Ação Design 
Mariana Caldas Melo Lucena; Estela Maris De 

Medeiros e Oliveira e Convidados 
 

https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

15h às 16h 

Universidade e 
Vara da Infância e 
da Juventude no 

processo de 
construção do 

apadrinhamento 
afetivo junto a 
comunidade 

Profa. Ms. Sonia Martinho 
Prof. Ms. Claudio Donizete Brites 

Eliane Ferraz Coca 
Prof. Dr. Gabriel Aguilar  

https://www.youtube.com/watch?v=GOv
cXAX3Tnk 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15h às 16h 
"Ser Humano e os 

Conflitos 
Socioemocionais" 

Profa. Viviane Oliveira 
Profa. Ms. Walquiria Daimar Castro de Oliveira 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/94934224340?pwd=VHpBZ
WRVcnZBZUlJOUpLcjlBcWE5Zz09 Senha: 

0o[U7w 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15h às 16h 
Tratamento da 

água com 
coagulante natural 

Profa. Karina Valverde 
 

Profª Ms Andrea Varsoni  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/94156742649?pwd=THRqRE

l1cURVYUZqaXhGdDF0UEtlQT09 Senha: 
7c=J5y 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15h às 16h 
Esporte como 
resgate social 

Profa. Paula Born Lopes 
 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/96034093345?pwd=S1pOeTl

YaHBQYmxrUGl6NU9ydG9PUT09 
ID da reunião: 960 3409 3345 

Senha de acesso: 7f<V4q 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15h às 16h 

Guia Alimentar 
para a população 

brasileira 
 

Conversa com o 
Prof. Bernardo 

Rafael Bittencourt 
Bernardi a 
respeito da 

alimentação para a 
população 
brasileira. 

Prof. Bernardo Rafael Bittencourt Bernardi. 
 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/93397853079?pwd=aVl6bTV

xSTJ1TTR0MnM2emdqUHh0Zz09 
ID da reunião: 933 9785 3079 Senha de 

acesso: 1v@B2v 
 

Evento aberto, 
sem inscrição 

https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://www.youtube.com/watch?v=GOvcXAX3Tnk
https://www.youtube.com/watch?v=GOvcXAX3Tnk
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94934224340?pwd=VHpBZWRVcnZBZUlJOUpLcjlBcWE5Zz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94934224340?pwd=VHpBZWRVcnZBZUlJOUpLcjlBcWE5Zz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94934224340?pwd=VHpBZWRVcnZBZUlJOUpLcjlBcWE5Zz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94156742649?pwd=THRqREl1cURVYUZqaXhGdDF0UEtlQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94156742649?pwd=THRqREl1cURVYUZqaXhGdDF0UEtlQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94156742649?pwd=THRqREl1cURVYUZqaXhGdDF0UEtlQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96034093345?pwd=S1pOeTlYaHBQYmxrUGl6NU9ydG9PUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96034093345?pwd=S1pOeTlYaHBQYmxrUGl6NU9ydG9PUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96034093345?pwd=S1pOeTlYaHBQYmxrUGl6NU9ydG9PUT09
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15h às 17hs 
Projeto Nutrir com 

Saúde Mais+ 
Oficina de Gastronomia + atividade em parceria 

com os cursos de Fisioterapia e Psicologia 
 

Presencial no Laboratório de Técnica 
Dietética 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91842990813?pwd=TTR2dU

JVMS9abitlbTM5NUNkNkpUQT09 
Senha: Estudo1$ 

Comunidade em 
Geral 

15h20 às 15h50 

Fonoaudiologia 
Promovendo 

Saúde na 
Sociedade 

Victor Costa Alves Medeiros Vieira e Convidados 
 

https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

15h55 às 16h25 

Acesso à justiça, 
nossa 

responsabilidade, 
um direito de 

todos 

Arthur Heinstein Apolinario de Albuquerque Souto 
e Convidados 

 

https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

16 às 17h 

Palestra: Atenção 
à Saúde Mental da 
Mulher: violências 
invisíveis sempre 
deixam marcas 

Profa. Ms.Bruna F Guedes Campos e Psicólogas 
Egressas 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/96740465980?pwd=aUZQZF
BQTWwrVGVtLzBEbndyVDRGUT09 Senha: 

A^Vht 

Evento aberto, 
sem inscrição 

16h30 às 17h00 

Pensando a 
Responsabilidade 
Social: As Ações 

Desenvolvidas ao 
Curso de Serviço 

Social e no Núcleo 
de Acessibilidade 
Institucional – NAI 

Erika Aranha Fernandes Barbosa e Convidados 
 

https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

17h às 18h 

Palestra: A 
imunologia do 

exercício na 
promoção de 

saúde 

Profa. Dr. Juliana de Melo Batista dos Santos 
Prof. Luis Fernando Garcia de Oliveira 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/92937394745?pwd=SUU0b
UZqa2NjQzgzdUovTkpjZ0d5UT09 Senha: 

7f=U9o 

Evento aberto, 
sem inscrição 

17h às 18h 

Mostra de 
Extensão e 

Responsabilidade 
Social: Inovação 
Social, Impacto e 
Transformação 

Gotas de Amor 
Trilhas da Vida e Na Moral: Conexões Humanas, 

Inserção ao Mercado de Trabalho e Cidadania nas 
Escolas 

Profa. Dra. Suliane Beatriz Rauber – UDF 
Mediadora: Profa. Me. Iara Cazeri - UDF 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/95561914083?pwd=SnhaM

mJCRVhjWWN3dGhycnl0S0pwUT09 
Senha: UDFs2021@ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91842990813?pwd=TTR2dUJVMS9abitlbTM5NUNkNkpUQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91842990813?pwd=TTR2dUJVMS9abitlbTM5NUNkNkpUQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91842990813?pwd=TTR2dUJVMS9abitlbTM5NUNkNkpUQT09
https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96740465980?pwd=aUZQZFBQTWwrVGVtLzBEbndyVDRGUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96740465980?pwd=aUZQZFBQTWwrVGVtLzBEbndyVDRGUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96740465980?pwd=aUZQZFBQTWwrVGVtLzBEbndyVDRGUT09
https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92937394745?pwd=SUU0bUZqa2NjQzgzdUovTkpjZ0d5UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92937394745?pwd=SUU0bUZqa2NjQzgzdUovTkpjZ0d5UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92937394745?pwd=SUU0bUZqa2NjQzgzdUovTkpjZ0d5UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95561914083?pwd=SnhaMmJCRVhjWWN3dGhycnl0S0pwUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95561914083?pwd=SnhaMmJCRVhjWWN3dGhycnl0S0pwUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95561914083?pwd=SnhaMmJCRVhjWWN3dGhycnl0S0pwUT09
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17h05 às 17h35 

EMPREENDEDORIS
MO SOCIAL: UMA 
GESTÃO EM PROL 

DA SOCIEDADE 

Cristiano Da Fonseca Rodrigues; Janayna Souto Leal 
e Convidados 

 

https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

17h30 

Projetos Sociais e 
formas de acesso: 

Bolsa Família e 
Benéfico de 
Prestação 

Continuada 
(idosos e pessoas 
com deficiência) 

Profa. Dra. Maria Raimunda Chagas Vargas 
Rodríguez e profa. Dra. Márcia Assis Costa 

 
Profa. Ms. Cristiane Melo e Profa. Dra. Maria 

Elisabete Salina Saldanha  

https://www.youtube.com/watch?v=c0IT
xJZWT3o 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

18h às 19h 

Palestra: 
Propaganda é a 

Alma do Negócios 
- Estratégias de 
Divulgação para 

Micro e Pequenas 
Empresas.. 

Prof. Francisco Sirtori. 
Profa. Kelly Decanini Fidelis 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/94168479519?pwd=M2pDL

0VSQVRBNjZhOUFndFJDd1N5QT09 
Senha: 4s@E3m 

Evento aberto, 
sem inscrição 

18h às 19h 
Setembro Amarelo 

no UDF 
 

Atendimentos on-line na Psicologia: 4ª onda da 
Pandemia – Saúde Mental 

Prof. Dr. André Luis Ferreira Moniz - UDF 
Mediadora: Profa. Dra. Roberta Ladislau Leonardo - 

UDF 
 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/95488654510?pwd=bkxqdjh

sYmpqTDhmRCtmM1hwWU5IUT09 
Senha: UDFs2021@ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

18h30 às 19h30 

Projeto Educar 
para Emancipar 
Jovens e Adultos 

através da 
Alfabetização por 

Meios Digitais 

Profa. Dra. Cristiane Lumertz Klein Domingues 
 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/s/95724996744 

Evento aberto, 
sem inscrição 

19h às 21h 

Abertura UNIFRAN 
"Os desafios  

mundiais dos ODS 
pós pandemia, e a 
responsabilidade 

social” 
 

Profa. Dra. Katia Jorge Ciuffi Pires 
Prof. Dr. Élcio Rivelino 

Convidado: Prof. Dr. Claudio Paiva - Unesp – 
Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara 

 
Extensão UNIFRAN - YouTube 

Evento aberto, 
sem inscrição 

https://youtu.be/gCeqQ0IKrf0
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://www.youtube.com/watch?v=c0ITxJZWT3o
https://www.youtube.com/watch?v=c0ITxJZWT3o
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94168479519?pwd=M2pDL0VSQVRBNjZhOUFndFJDd1N5QT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94168479519?pwd=M2pDL0VSQVRBNjZhOUFndFJDd1N5QT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94168479519?pwd=M2pDL0VSQVRBNjZhOUFndFJDd1N5QT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95488654510?pwd=bkxqdjhsYmpqTDhmRCtmM1hwWU5IUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95488654510?pwd=bkxqdjhsYmpqTDhmRCtmM1hwWU5IUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95488654510?pwd=bkxqdjhsYmpqTDhmRCtmM1hwWU5IUT09
https://www.youtube.com/channel/UC74IpnWeP8MWK9iCRAvWHxQ
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19h às 20h 

Coletivos como 
estratégia de 
promoção de 
igualdade e 

responsabilidade 
social 

Ac. Renata Leal Moreira 
AC Giovanni Grimaldi Monteiro da Silva 

Ac Patricia Pilar Lury Ortale Ueda 
Ac. Sofia Sanches, 

Profa. Dra. Clarice Olivo 
Profa. Dra. Maria Elisabete Salina Saldanha 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kuy
MFKfwfJA 

 
 

Evento aberto, 
sem inscrição 

19h 
às 21h50 

O futuro dos 
mercados 

consumidores – As 
macrotendências 
de consumo pós 

Covid19 

Profa. Ms. Tcharla Bragantin 
Prof. Dr. Marcelino Matsuda 

Prof. Ms. Fabio Lippi 

 

 

https://youtu.be/sJZRgwtxVCw 
 

Evento aberto, 
sem inscrição 

19:00 às 19:30 

O uso da 
tecnologia como 

agente de 
transformação 

social: 
experiências reais 

cursos de TI 

Prof. Felipe Soares De Oliveira 
Profa. Thatyana Carla Dias Guerra e Convidados 

 

https://youtu.be/MK99Vp3Vngw 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

19h10 ás 
20h25 

"OFICINA: 
PSICOLOGIA 

POSITIVA - Dicas 
para superar as 

crises do 
cotidiano" 

Profª Dra. Divina  Fátima dos Santos 
Profª Ms Sandra de Fatima F. dos Santos 

 

 

https://youtu.be/IVNXCj1wsxI 
 

Estudantes 
Módulo e FSS 

19:30 às 20:30 

Educação e 
conscientização 
alimentar por 

meio de PANCs 
 

Cursos da Área de Negócios 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91477110967?pwd=dEVZRE

1ZTTk3RDMwd1cwTG5jYWc3UT09 

Comunidade 
geral e 

acadêmica 

19:30 às 20:30 
Indicadores 

institucionais para 
ONGs 

Cursos da Área de Negócios 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91477110967?pwd=dEVZRE

1ZTTk3RDMwd1cwTG5jYWc3UT09 

Comunidade 
geral e 

acadêmica 

19:30 às 20:30 

Projeto Centro de 
Informação e 

atendimento ao 
Imigrante (CIAI) 

Cursos da Área de Negócios 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91477110967?pwd=dEVZRE

1ZTTk3RDMwd1cwTG5jYWc3UT09 
 

Comunidade 
geral e 

acadêmica 

19:30 às 20:30 
Prevenção do 

Câncer de Mama 
Profa. Adriana Vendrametto 

 

https://youtu.be/l2tOUIPFo6w 
 

Evento aberto, 
sem inscrição 

https://www.youtube.com/watch?v=KuyMFKfwfJA
https://www.youtube.com/watch?v=KuyMFKfwfJA
https://youtu.be/sJZRgwtxVCw
https://youtu.be/MK99Vp3Vngw
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://youtu.be/IVNXCj1wsxI
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91477110967?pwd=dEVZRE1ZTTk3RDMwd1cwTG5jYWc3UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91477110967?pwd=dEVZRE1ZTTk3RDMwd1cwTG5jYWc3UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91477110967?pwd=dEVZRE1ZTTk3RDMwd1cwTG5jYWc3UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91477110967?pwd=dEVZRE1ZTTk3RDMwd1cwTG5jYWc3UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91477110967?pwd=dEVZRE1ZTTk3RDMwd1cwTG5jYWc3UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91477110967?pwd=dEVZRE1ZTTk3RDMwd1cwTG5jYWc3UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91477110967?pwd=dEVZRE1ZTTk3RDMwd1cwTG5jYWc3UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91477110967?pwd=dEVZRE1ZTTk3RDMwd1cwTG5jYWc3UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91477110967?pwd=dEVZRE1ZTTk3RDMwd1cwTG5jYWc3UT09
https://youtu.be/l2tOUIPFo6w
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19:35 às 20:05 
Ubtech Office 

Tecnologias Sociais 
e do Futuro 

Profa. Giselly Sousa de Lima 
Prof. Walace Sartori Bonfim 
Prof. Valkisfran Lira De Brito 

Prof. Francisco Formiga De Sousa e Convidados 
 

https://youtu.be/MK99Vp3Vngw 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

20:10 às 20:40 
Vivenciando a 

Prática Profissional 
e Cidadã 

Giselly Sousa De Lima e Convidados 
 

https://youtu.be/MK99Vp3Vngw 
Ou 

www.twitch.tv/eventosunipe 

Inscrições por 
turno durante a 

atividade 

Dia 22 de setembro de 2021. 
(quarta-feira) 

Horário Tema Convidado/Mediador Instituição Informações e link de acesso  

7h30 às 11h10 

Educação em 
Saúde para o 

COVID 19. 
Conscientização 

sobre o uso 
correto das 

máscaras, método 
de higienização 

das mãos e 
importância da 

vacinação. 

Prof. Juliano Mota Volinger. 
 

Clínica de Odontologia da UP - R. Prof. 
Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300. 

Curitiba – PR. 
 

Atendimento 
para pacientes 

da clínica de 
odontologia e 

funcionários do 
setor. 

8h20 às 12h 

Reconhecendo os 
problemas 

ambientais da Vila 
Tiradentes 
Formato. 

 

Profa. Mirian Desplanches 
  

Descrição: Atividade do projeto 
“Sustentabilidade como ferramenta para 

inclusão social em comunidades 
vulneráveis”, da componente curricular 
de extensão “Pesquisa aplicada e Meio 

ambiente” 

Evento restrito 
aos alunos pré-

inscritos 

10h às 11h 

Palestra: 
"Cardiopatas, 
hipertensão e 

atividade física" 

Prof. Fabio Milioni 
Prof. Luis Fernando Garcia de Oliveira 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/99820019927?pwd=cjA3R0

Q5b2J4a2lITVZJN2JzWDZrUT09 Senha: 5q-
U4v 

Evento aberto, 
sem inscrição 

11h às 12h 

Responsabilidade 
social: atividades 
extensionistas no 

Design 

Profa. Ms. Julia Coelho Kotchetkoff e Profa. Ms. 
Elisa Jorge Quartim Barbosa 

 
Profa. Ms. Cristiane Melo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-
AD8E2h90I 

 
 

Evento aberto, 
sem inscrição 

https://youtu.be/MK99Vp3Vngw
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://youtu.be/MK99Vp3Vngw
http://www.twitch.tv/eventosunipe
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99820019927?pwd=cjA3R0Q5b2J4a2lITVZJN2JzWDZrUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99820019927?pwd=cjA3R0Q5b2J4a2lITVZJN2JzWDZrUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99820019927?pwd=cjA3R0Q5b2J4a2lITVZJN2JzWDZrUT09
https://www.youtube.com/watch?v=R-AD8E2h90I
https://www.youtube.com/watch?v=R-AD8E2h90I
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11h15 às 12h15 

Palestra: 
Danos Cognitivos 

no Pós-COVID: 
Sondagem 

Neuropsicológica 

Profa. Dra. Roberta Ladislau Leonardo – UDF 
Mediadora: Profa. Dra. Janete Cardoso dos Santos 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/96500681842?pwd=c1JCeUx

tY1lCaGxJV201N3RrMWhmdz09 
Senha: UDFs2021@ 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

13h às 14h 

Prevenção de 
doenças e 

qualidade de vida 
em tempos de 

pandemia 

Profa. Sheila Menegati 
Profa. Dione Pereira Santos Silva. 

Profa. Ms.Vanessa Zanoni  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91611438258?pwd=UHRCU
VpQSTJPSWUxKzBiVXZSNzRVUT09 Senha: 

0y]N9y 

Evento aberto, 
sem inscrição 

14h às 15h 
Atuar de Maneira 
Socialmente Justa 

 

Profa. Renata San Leandro 
Profa. Ms Viviane R. de Oliveira Silva 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91533628256?pwd=cG9YZXl
MMFpFTHRTM2xMRXJqRjVhUT09 Senha: 

2m}P0k 

Evento aberto, 
sem inscrição 

14h às 16h 
Design Thinking 
para pequenos 

empreendedores 
Prof. responsável: Carlos Vargas 

 

Oficina on line, via Teams 
 

Inscrições: 
https://forms.office.com/r/95KG8bja6P 

Evento restrito 
aos inscritos 
(20 vagas) 

14h às 15h 

Dicas e 
orientações para 

prevenção e 
tratamento da 

Esteatose 
Hepática: aspectos 

alimentares 

Bianca Oliveira 
Profa. Ms. Cristiane Melo e Profa. Dra. Maria 

Elisabete Salina Saldanha 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fYC3
ojq7a8Q 

 
 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15h às 16h 
"O Profissional da 
Melhor Idade?" 

Profa. Ms. Viviane Oliveira 
Prof. Franco Takakura 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91533628256?pwd=cG9YZXl
MMFpFTHRTM2xMRXJqRjVhUT09 Senha: 

2m}P0k 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15h às 18h 

Sessões de 
Aconselhamento 
para negócios em 
tempos de crise 

Profa. Ms. Juliana Saboia 
 

Atendimento à Comunidade (horário 
agendado) – inscrições pelo link: 

https://forms.gle/sxfuNrLoBCtXAWt46 

Evento restrito 
aos inscritos 

15h30 às 16h30 

Aproveitamento 
de alimentos - 

evitando 
desperdícios 

Prof. Esp. Eduardo Luis Lopes 
Profa. Ms. Cristiane Melo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TDW
YmYhyBHU 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96500681842?pwd=c1JCeUxtY1lCaGxJV201N3RrMWhmdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96500681842?pwd=c1JCeUxtY1lCaGxJV201N3RrMWhmdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96500681842?pwd=c1JCeUxtY1lCaGxJV201N3RrMWhmdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91611438258?pwd=UHRCUVpQSTJPSWUxKzBiVXZSNzRVUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91611438258?pwd=UHRCUVpQSTJPSWUxKzBiVXZSNzRVUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91611438258?pwd=UHRCUVpQSTJPSWUxKzBiVXZSNzRVUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91533628256?pwd=cG9YZXlMMFpFTHRTM2xMRXJqRjVhUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91533628256?pwd=cG9YZXlMMFpFTHRTM2xMRXJqRjVhUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91533628256?pwd=cG9YZXlMMFpFTHRTM2xMRXJqRjVhUT09
https://forms.office.com/r/95KG8bja6P
https://www.youtube.com/watch?v=fYC3ojq7a8Q
https://www.youtube.com/watch?v=fYC3ojq7a8Q
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91533628256?pwd=cG9YZXlMMFpFTHRTM2xMRXJqRjVhUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91533628256?pwd=cG9YZXlMMFpFTHRTM2xMRXJqRjVhUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91533628256?pwd=cG9YZXlMMFpFTHRTM2xMRXJqRjVhUT09
https://forms.gle/sxfuNrLoBCtXAWt46
https://www.youtube.com/watch?v=TDWYmYhyBHU
https://www.youtube.com/watch?v=TDWYmYhyBHU


147 
 

16h às 17h 

A 
Responsabilidade 

Social da 
Enfermagem 

frente a política da 
humanização em 

Saúde 

Profª Ms Lilia A. T. Bastos Antunes 
Prof. Ms. Bruno Moneta 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/93351253353?pwd=bXFpa3
ZtdzVlZ3dVai9ZYkFWdGxTUT09 Senha: 4i-

A9j 

Evento aberto, 
sem inscrição 

16h às 17h 

Oficina Básica de 
Libras 

Comunique-se em 
Libras com o 

Núcleo de 
Orientação 

Acadêmica – NOA 

Intérpretes do UDF: Tatiane Queiroz; Caio César de 
Oliveira; Jennyfer Araújo; Guilherme Henrique 

Hahnl Oia; Lenilson da Costa Silva; Maria do Carmo 
Callado de Oliveira e Laís Cardoso Amaral.  

Link: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/99840584204?pwd=Mm1qd

lYrWitndWRhMTlrUXg1SlhlUT09 
Senha: UDFs2021@ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

17h às 18h 

Mostra de 
Extensão e 

Responsabilidade 
Social: Inovação 
Social, Impacto e 
Transformação 

Inclusão Digital para Idosos: Integrando Gerações 
na Descoberta de Novos Horizontes 

Profa.. Dra. Kerlla de Souza Luz – UDF 
Ipê Branco: Raízes Acadêmicas e Galhos da 

Sociedade 
Profa. Me. Ana Carolina Rocha – UDF 

Mediadora: Profa. Me. Gisela Pelegrinelli 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/99660202328?pwd=VmpyM

2dnbXNTNmd3RnZBTjNwMUU0dz09 
Senha: UDFs2021@ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

17h às 18h 

Palestra: Projeto 
Inventário 

Participativo do 
Patrimônio 

Cultural de Salto 

Profa. Dra. Milena Maranho 
Profa. Ms.  Mariana Baptista. 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91490132607?pwd=Z2dlOV
ZuU2x6cmFTcnh1UEdtSUpqdz09 Senha: 

3f&W2b 

Evento aberto, 
sem inscrição 

17h30 às 18h30 

Curricularização da 
Extensão: 

responsabilidade 
social praticada no 

curso de 
Pedagogia como 

estratégia 
extensionista 

Profa. Dra. Maria Heloisa Aguiar da Silva,  Profa. Ms. 
Luciene Teixeira Diniz e Prof. Camila Ramos 

Piragibe, Porfa. ELizabeth Maria Rocha de Oliveira 
Dias Azevedo e Ac. Karoline Fernandes Moraes de 

Souza 
 

Profa. Dra. Maria Elisabete Salina Saldanha 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PavK
WosTVDI 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93351253353?pwd=bXFpa3ZtdzVlZ3dVai9ZYkFWdGxTUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93351253353?pwd=bXFpa3ZtdzVlZ3dVai9ZYkFWdGxTUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93351253353?pwd=bXFpa3ZtdzVlZ3dVai9ZYkFWdGxTUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99840584204?pwd=Mm1qdlYrWitndWRhMTlrUXg1SlhlUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99840584204?pwd=Mm1qdlYrWitndWRhMTlrUXg1SlhlUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99840584204?pwd=Mm1qdlYrWitndWRhMTlrUXg1SlhlUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99660202328?pwd=VmpyM2dnbXNTNmd3RnZBTjNwMUU0dz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99660202328?pwd=VmpyM2dnbXNTNmd3RnZBTjNwMUU0dz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99660202328?pwd=VmpyM2dnbXNTNmd3RnZBTjNwMUU0dz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91490132607?pwd=Z2dlOVZuU2x6cmFTcnh1UEdtSUpqdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91490132607?pwd=Z2dlOVZuU2x6cmFTcnh1UEdtSUpqdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91490132607?pwd=Z2dlOVZuU2x6cmFTcnh1UEdtSUpqdz09
https://www.youtube.com/watch?v=PavKWosTVDI
https://www.youtube.com/watch?v=PavKWosTVDI
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18h às 19h 

Palestra: Gestão 
Integrada para 

Micro e Pequenas 
Empresas - 

Estratégias de 
Qualidade e 

Gestão Ambiental 
para reduzir custos 

e agir com 
Responsabilidade 

Social. 

Profa. Lenita Saad 
Profa. Ms. Kelly Decanini Fidelis 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/96064954159?pwd=TVkvaW

g4U2h4UHhtMFVYWTBHN2wyQT09 
Senha: 3q=C6r 

Evento aberto, 
sem inscrição 

18h às 19h 

I SIEEMPLEX – 
Simpósio 

Integrado de 
Estudantes 

 

Vivências e Práticas Exitosas no Contexto da 
Responsabilidade Social 

Falando sobre: Alunos Embaixadores, Monitores, 
Pesquisadores, Ligantes e Extensionistas 
Mediadora: Profa. Me. Gisela Pelegrinelli 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/96225985921?pwd=bGhWR

UlGN0Z4d0JuQ0JSSEQyam8rQT09 
Senha: UDFs2021@ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

19h às 20h 

Empreendedorism
o e impacto social 

 
 

Pedro Verda 
Prof. Dr. José Carlos de Souza Lima 

 
Profa. Ms. Cristiane Melo 

Profa. Dra. Maria Elisabete Salina Saldanha 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g_yl
QwmX344 

 
 

Evento aberto, 
sem inscrição 

19h às 20h 

Mesa Redonda – 
Ciência e 

sustentabilidade 
 

Profa. Dra. Alessandra Marieli Vacari 
Profa. Dra. Marcela Aldrovani Rodrigues 
Prof. Me: Gustavo Pincerato Figueiredo 

Mestranda Gabriela Nogueira Magio 
Moderadores: Prof.a Dra. Raquel Alves dos Santos / 
Prof. Me. Rafael Paranhos de Mendonça (UNIFRAN) 

 

 
Extensão UNIFRAN - YouTube 

Evento aberto, 
sem inscrição 

19h às 20:30h 
Palestra: O 
Patrimônio 

Cultural em Salto 

Profa. Dra. Milena F. Maranho 
 

Prof. Dr. Oseas Singh Junior  

Sala Paulo Freire – CEC / Rua Prudente de 
Moraes, 580 

Evento aberto 
presencial, sem 

inscrição 

19:30 às 20:30 

A leitura abrindo 
horizontes e outra 

perspectiva de 
futuro 

Cursos da Área de Negócios 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/95351428232?pwd=TkptZ3F

pSkFFaVB5Z3VuRFFEdTNEUT09 

Comunidade 
geral e 

acadêmica 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96064954159?pwd=TVkvaWg4U2h4UHhtMFVYWTBHN2wyQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96064954159?pwd=TVkvaWg4U2h4UHhtMFVYWTBHN2wyQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96064954159?pwd=TVkvaWg4U2h4UHhtMFVYWTBHN2wyQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96225985921?pwd=bGhWRUlGN0Z4d0JuQ0JSSEQyam8rQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96225985921?pwd=bGhWRUlGN0Z4d0JuQ0JSSEQyam8rQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96225985921?pwd=bGhWRUlGN0Z4d0JuQ0JSSEQyam8rQT09
https://www.youtube.com/watch?v=g_ylQwmX344
https://www.youtube.com/watch?v=g_ylQwmX344
https://www.youtube.com/channel/UC74IpnWeP8MWK9iCRAvWHxQ
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95351428232?pwd=TkptZ3FpSkFFaVB5Z3VuRFFEdTNEUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95351428232?pwd=TkptZ3FpSkFFaVB5Z3VuRFFEdTNEUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95351428232?pwd=TkptZ3FpSkFFaVB5Z3VuRFFEdTNEUT09
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19h30 às 21h30 

Mesa Redonda 
O papel dos 

grupos reflexivos 
na 

responsabilização 
de homens 
agressores 

Mediação: Profa. Dra. Divina  Fátima dos Santos 
Convidadas:    Bárbara Fava            Martina Gutierrez 

(Jornalistas ESPM-SP) 

 

 

https://youtu.be/wb78dV2qaxY 
 

Estudantes 
Modulo e FASS 

Pedagogia 
Direito 

Jornalismos 

19h10 às 
20h25 

Mindfullness: 
Trabalhando o 

estresse e atenção 
plena - “oficina” 

Profa. Dra. Priscila Enrique de Oliveira  

 

https://youtu.be/1c4LAta-EOU 
 

Estudantes e 
Prof.es 

MODULO e FASS 

20h30 às 22h 

SETEMBRO 
AMARELO: 

A atuação do 
Enfermeiro 

Especialista em 
Saúde Mental de 
janeiro a janeiro: 

promoção e 
prevenção na auto 

lesão até o 
comportamento 
autodestrutivo 

 

Profa. Ms. Elza Cyrillo 
Profa. Ms. Marissol Bastos 

Profa. Dra. Rosiani C. B. R. Castro 
  

 
https://www.youtube.com/watch?v=JYkX

o2mI6us 
 

Evento aberto, 
sem inscrição 

21h30 às 
22h00 

Vulnerabilidade do 
paciente e o 

Código de Defesa 
do Consumido 

Prof. Dr. Marcelino Matsuda 
Profa. Dra. Denize Marroni 

 

 

https://youtu.be/IOFWSy7_hRU 
 

Estudantes 
Modulo e FASS 

Direito e 
Enfermagem 

Dia 23 de setembro de 2021. 
(quinta-feira) 

Horário Tema Convidado/Mediador Instituição Informações e link de acesso  

10h às 11h Automedicação 

Palestrante: Representante do Conselho Regional 
de Farmácia 

Profa. MS. Ana Cristina Serra Polimeno 
 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/94670572782?pwd=MkRQR
3lrQVlKZGFaMG0vRFdzTGdtZz09 Senha: 

2n?U6a 

Evento aberto, 
sem inscrição 

https://youtu.be/wb78dV2qaxY
https://youtu.be/1c4LAta-EOU
https://www.youtube.com/watch?v=JYkXo2mI6us
https://www.youtube.com/watch?v=JYkXo2mI6us
https://youtu.be/IOFWSy7_hRU
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94670572782?pwd=MkRQR3lrQVlKZGFaMG0vRFdzTGdtZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94670572782?pwd=MkRQR3lrQVlKZGFaMG0vRFdzTGdtZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94670572782?pwd=MkRQR3lrQVlKZGFaMG0vRFdzTGdtZz09
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11h às 12h 

Bate-papo sobre a 
responsabilidade 

social do 
Farmacêutico na 
promoção do uso 

racional de 
medicamentos 

Profa. Camilla Uzam e Profa. Luciane Gomes Faria 
 

Profa. Ms. Cristiane Melo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Be3S
SoK4QY4 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

11h15 às 12h15 

Mostra de 
Extensão e 

Responsabilidade 
Social: Inovação 
Social, Impacto e 
Transformação 

CINE UDF: questões sociais 
Filme: Que horas ela volta? (Direção de Anna 

Muylaert) 
Prof. Me. Fernando Pereira Miranda 

Mediadora: Profa. Me. Núbia Cardoso - UDF 
 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/95831914409?pwd=OVdMZ

FlWOS9Mc2xSYXRSbGVnZlNqdz09 
Senha: UDFs2021@ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

12h às 13h 

Descarte 
corretamente! 

Orientações sobre 
prazo de validade 
e forma correta de 

descartes de 
medicamentos. 

Profa. Samia Akel 
 

https://us02web.zoom.us/j/81190551980
?pwd=L0twYWxpUWRhbUduK0RudkFqZU

5QUT09 
Senha de acesso: 064781 

Evento aberto, 
sem inscrição 

13h às 14h 

Iniciativas 
acadêmicas 

estudantis de 
responsabilidade 
social e cidadania 

Ac. Beatriz Batista França, Ac. Rafaela Cassa Misaca,  
Ac. Nivia Maria Silva Marques, Ac. Julia Cavalare 

Serapião; Ac. Amanda Tung Marques de Jesus e  Ac. 
Gabriela Nagy Baldy dos Reis 

 
Profa. Dra. Maria Elisabete Salina Saldanha e Profa. 

Ms. Cristiane Melo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uCA
w6b_4vfQ 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

14h às 17hs 

Palestra e oficina 
on-line: “Da casca 

ao caroço”: a 
cultura da 

sustentabilidade 
na nutrição e 
gastronomia 

Profs. Vanessa Zanoni, Flavia Volpato, Vitor Skif , Ac. 
Gabriela de Queiroz, Ac. Luiz Suetake e Ac. 

Giovanna Trindade Andrade 
 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/meeting/register/tJEpcu-

uqj8pE9bec59JXJ_Do7M2toWW1mRW 
Senha: Gastro!21 

Evento aberto, 
sem inscrição 

14h às 17h30 

Guarda 
responsável de 

animais 
domésticos 

 

Profa. Graziela Ribeiro da Cunha. 
 

Colégio Estadual Rocha Pombo - Rua 
Urapuru, 238 - Capela Velha, Araucária – 

PR. 

Atividade 
presencial 

https://www.youtube.com/watch?v=Be3SSoK4QY4
https://www.youtube.com/watch?v=Be3SSoK4QY4
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95831914409?pwd=OVdMZFlWOS9Mc2xSYXRSbGVnZlNqdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95831914409?pwd=OVdMZFlWOS9Mc2xSYXRSbGVnZlNqdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95831914409?pwd=OVdMZFlWOS9Mc2xSYXRSbGVnZlNqdz09
https://us02web.zoom.us/j/81190551980?pwd=L0twYWxpUWRhbUduK0RudkFqZU5QUT09
https://us02web.zoom.us/j/81190551980?pwd=L0twYWxpUWRhbUduK0RudkFqZU5QUT09
https://us02web.zoom.us/j/81190551980?pwd=L0twYWxpUWRhbUduK0RudkFqZU5QUT09
https://www.youtube.com/watch?v=uCAw6b_4vfQ
https://www.youtube.com/watch?v=uCAw6b_4vfQ
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/meeting/register/tJEpcu-uqj8pE9bec59JXJ_Do7M2toWW1mRW
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/meeting/register/tJEpcu-uqj8pE9bec59JXJ_Do7M2toWW1mRW
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/meeting/register/tJEpcu-uqj8pE9bec59JXJ_Do7M2toWW1mRW
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14h às 17hs 
Atendimento 

Jurídico Gratuito 
 

NPJ Direito: Penal, Civil e Trabalhista 
Profa. Me. Isabella Limeira Cardoso – Trabalhista 

(UDF) 
Profa. Me. Isabela Capone Krause – Penal (UDF) 
Profa. Me. Ana Paula Dória de Carvalho – Cível 

(UDF) 

 

Atendimento feito por agendamento no 
e-mail: agendamento.npj@udf.edu.br 

 
 

Evento restrito 
aos inscritos 

15h às 16h 

Ação: Entrega dos 
projetos elétricos 
e arquitetônicos 

na nova delegacia 
da polícia militar 

de ITU 

Prof.  Márcio de la Cruz Lui e  Prof. Valdir Rogério 
Prof. Luiz Albano e Prof. Luis Amaral 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/93722272920?pwd=YitmM

W45ZG1aNFFIeGxaMDczd0xwZz09 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15h às 16h 

Palestra: Reflexões 
para uma moda 
mais inclusiva e 

diversa 

Profa. Dra. Adriana Duarte 
Profa. Andressa Sassarão 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/97129701970?pwd=UE8zOE
VLaHU1WGdRUGFWTnZ2S Senha: 7l#K2k" 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15h às 16h 
Gastronomia 

Curso de massas 
frescas 

Curso de Gastronomia 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91842990813?pwd=TTR2dU

JVMS9abitlbTM5NUNkNkpUQT09 
Senha: Massa23@ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15h às 16h 

Suicídio: 
estratégias de 

cuidado e 
prevenção no SUS 

Profa. Dra. Katia Varela Gomes e Barbara Barbosa 
dos Santos Daspett 

 
Profa. Ms. Cristiane Melo  

https://www.youtube.com/watch?v=g-
ZtyzBSRmE 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

16h às 17h 

Agir de Maneira 
Ecologicamente 

Correta a partir do 
Rh 

Profª Ms Viviane R. de Oliveira Silva Profa. Lenita 
Saad Rodrigues 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/92859326214?pwd=bnIzQ1
NvUUZSOGI2TVB0SEFROVZtUT09 Senha: 

5t(U4b 

Evento aberto, 
sem inscrição 

17h às 18h 

Captura, 
Esterilização e 

Devolução para o 
Controle e Bem-

Estar de Felinos de 
Vida Livre 

Profa. Otávio Augusta de Mello 
Profª Drª Vivian Lindmayer F. Cisi 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/99967204466?pwd=ZDNaVG

VONGM3OWwxNzBUTytDS3I5dz09  
Senha: 2v-F1p 

Evento aberto, 
sem inscrição 

mailto:agendamento.npj@udf.edu.br
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93722272920?pwd=YitmMW45ZG1aNFFIeGxaMDczd0xwZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93722272920?pwd=YitmMW45ZG1aNFFIeGxaMDczd0xwZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93722272920?pwd=YitmMW45ZG1aNFFIeGxaMDczd0xwZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/97129701970?pwd=UE8zOEVLaHU1WGdRUGFWTnZ2S
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/97129701970?pwd=UE8zOEVLaHU1WGdRUGFWTnZ2S
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/97129701970?pwd=UE8zOEVLaHU1WGdRUGFWTnZ2S
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91842990813?pwd=TTR2dUJVMS9abitlbTM5NUNkNkpUQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91842990813?pwd=TTR2dUJVMS9abitlbTM5NUNkNkpUQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91842990813?pwd=TTR2dUJVMS9abitlbTM5NUNkNkpUQT09
https://www.youtube.com/watch?v=g-ZtyzBSRmE
https://www.youtube.com/watch?v=g-ZtyzBSRmE
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92859326214?pwd=bnIzQ1NvUUZSOGI2TVB0SEFROVZtUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92859326214?pwd=bnIzQ1NvUUZSOGI2TVB0SEFROVZtUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92859326214?pwd=bnIzQ1NvUUZSOGI2TVB0SEFROVZtUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99967204466?pwd=ZDNaVGVONGM3OWwxNzBUTytDS3I5dz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99967204466?pwd=ZDNaVGVONGM3OWwxNzBUTytDS3I5dz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99967204466?pwd=ZDNaVGVONGM3OWwxNzBUTytDS3I5dz09
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17h às 18h 

Mostra de 
Extensão e 

Responsabilidade 
Social: Inovação 
Social, Impacto e 
Transformação 

Transitando nas Escolas: Educação para o Trânsito 
em Instituições de Ensino de Diferentes Segmentos 

da 
Educação 

Profa. Dra. Ingrid Luiza Neto – UDF 
Pré-Natal Odontológico a Gestantes em 

Vulnerabilidade Social 
Prof. Dr. Felipe Weidenbach Degrazia – UDF 

Mediadora: Profa. Me. Gisela Pelegrinelli 
 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/98890010645?pwd=bGNlU

WpJUlg0a25nY1dXek96OXVwQT09 
Senha: UDFs2021@ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

17h30 às 18h30 

Experiências na 
integração de 

ingressantes no 
Curso de medicina 

– enfoque na 
responsabilidade 

social 

Profa. Dra. Denise Ballester 
Ac. Gabriela Nagy Baldy dos Reis 

Ac. Guilherme Lopes 
Ac. Gabriela Duarte Bonfim 

Profa. Dra. Maria Elisabete Salina Saldanha 
Prof. Dr. Gabriel Aguilar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gao
W-I4TLfg 

 
 

Evento aberto, 
sem inscrição 

17h30 às 19h 

Realmente eu 
cuido de mim e 

das/os/es 
outras/os/es? 

Práticas de 
cuidado em 
tempos de 
pandemia. 

 

Profa. Grazielle Tagliamento 
 

https://youtu.be/0ECJZjBC8B4 
 

Evento aberto, 
sem inscrição 

18h às 19h 

Planejamento 
Financeiro para o 

MEI - 
Microempreended

or Individual 

 
Prof. Me. Marcos Roberto de Oliveira 

Prof. Me. Thiago Lopes da Silva 
 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/92124690390?pwd=eXBsSH
hIQko5c3d5NzV6OUtGL3dvdz09 Senha: 

5w=H8g 

Evento aberto, 
sem inscrição 

18h às 19h 

Mostra de 
Extensão e 

Responsabilidade 
Social: Inovação 
Social, Impacto e 
Transformação 

Imaginário e Cultura: Escritura e Leitura de Imagens 
no Contexto das Relações Sociais 

Prof. Dr. Ângelo Dimitre Gomes Guedes – UDF 
Pílulas de Política 

Prof. Me. Alan Camargo – UDF 
Mediador: Prof. Me. André Leão 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91621580853?pwd=b2YwY0

8zRHRkdjFnVTFlamtBYWN5UT09 
Senha: UDFs2021@ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98890010645?pwd=bGNlUWpJUlg0a25nY1dXek96OXVwQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98890010645?pwd=bGNlUWpJUlg0a25nY1dXek96OXVwQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98890010645?pwd=bGNlUWpJUlg0a25nY1dXek96OXVwQT09
https://www.youtube.com/watch?v=GaoW-I4TLfg
https://www.youtube.com/watch?v=GaoW-I4TLfg
https://youtu.be/0ECJZjBC8B4
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92124690390?pwd=eXBsSHhIQko5c3d5NzV6OUtGL3dvdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92124690390?pwd=eXBsSHhIQko5c3d5NzV6OUtGL3dvdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92124690390?pwd=eXBsSHhIQko5c3d5NzV6OUtGL3dvdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91621580853?pwd=b2YwY08zRHRkdjFnVTFlamtBYWN5UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91621580853?pwd=b2YwY08zRHRkdjFnVTFlamtBYWN5UT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91621580853?pwd=b2YwY08zRHRkdjFnVTFlamtBYWN5UT09
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18h00 às 
19h00 

Mesa redonda: A 
atuação do 

profissional da 
saúde pós-

pandemia: Um 
olhar responsável 

Palestrantes: Prof. Ms. Danilo Lutiano Valério 
(Docente Curso de Educação Física),  Profa. Dra. 

Debora Daisy da Silva Vogel (Docente do Curso de 
Fisioterapia. 

Profa. .Ms.  Andressa Kelly de Santos Lima (Docente 
do Curso de Enfermagem) 

Mediação da Profa. Ms.Evanilde Muniz Silva 
(coordenadora Curso de Educação Física) 

 

 

https://youtu.be/gAsYgNNAfMo 
 

Estudantes dos 
cursos de  

Educação Física, 
Fisioterapia, 

Enfermagem e 
áreas afins. 

19h às 20h 

Em busca da 
verdade perdida - 

Como não se 
enganar com fake 

News 

Prof. Me. Antonio Lucio R. Assiz e Prof. Dr. Eduardo 
Roberto Soares Batista 

 
Prof. Dr. Gabriel Aguilar 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TSlIs
c5k-xk 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

19h às 21h 

Mesa Redonda – 
Práticas e políticas 

de 
responsabilidade 

social 
 

Profa. Dra. Maysa Venturoso Gongora Buckeridge 
Serra 

Prof. Me. Carlos Henrique Vieira Felicio 
Profa. Me. Camilla Fernandes 

Profa. Me. Andreia Ribeiro 
Moderadores: Profa. Dra. Regina Beretta / Profa. 

Dra. Luciana Garcia – UNIFRAN / Prof. Murilo 
Gaspardo – Unesp Franca (a confirmar) 

 
Extensão UNIFRAN - YouTube 

Evento aberto, 
sem inscrição 

19h às 
21h50 

Oficina de 
elaboração de 

currículos 
Profa. Ms. Tcharla Bragantin 

 

 
 

https://youtu.be/TXvu8C84ucU 
 

Discentes da 
Cruzeiro do Sul e 

Comunidade 
Civil 

19h às 21h 

Abertura de MEI: 
vantagens e 

oportunidades da 
microempresa 

individual 
Formato: 

Atendimento on 
line, via Teams. 

 

Prof. Carlos Vargas 
  

Necessário inscrição, mediante 
preenchimento de formulário 

Link: 
https://forms.office.com/r/feWUu0hrri 

Necessário inscrição, mediante 
preenchimento de formulário 

Evento restrito 
aos inscritos 
(20 vagas) 

https://youtu.be/gAsYgNNAfMo
https://www.youtube.com/watch?v=TSlIsc5k-xk
https://www.youtube.com/watch?v=TSlIsc5k-xk
https://www.youtube.com/channel/UC74IpnWeP8MWK9iCRAvWHxQ
https://youtu.be/TXvu8C84ucU
https://forms.office.com/r/feWUu0hrri
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19h30 

Conferência para 
Alunos 

Saúde Mental e 
Desempenho 

Prof. Dr. Pablo Vinicius – Médico Psiquiatra 
Mediadora: Profa. Dra. Maria Anastácia Maia 

Carbonesi  

https://www.youtube.com/watch?v=XWp
AeIMoUSc 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

21h00 às 
22h00 

Segurança na 
navegação virtual: 

LGPD, Crimes 
Cibernéticos e 
Mitigação de 

Riscos 

Prof. Dr. Marcelino Matsuda 
Prof. Ms. Edson Pinheiro 

Prof. Ms. Henrique Cardoso 

 

 

https://youtu.be/7AWzHluguj4 
 

Estudantes 
Modulo e FASS 

Direito 

Dia 24 de setembro de 2021. 
(sexta-feira) 

Horário Horário Horário Horário Horário  

9h às 11h30 

Tema da Oficina: 
Orientação e 
Mobilidade – 
Informação e 

Conhecimento 
 

Fernanda Martinelli 
João Carlos Mazzi 

Profª Ms Adelma F. Mendes Marques  Prof. 
Claudinei Novelli  

Escola de Cegos Santa Luzia 
Rua Jasmim nº 71, Parque Industrial, Itu - 

SP 

Evento aberto 
presencial, sem 
inscrição prévia, 

máximo 25 
pessoas por 
ordem de 
chegada. 

10h às 11h 

Moradia e 
desigualdade nos 

territórios da 
cidade: a defesa 

do direito a 
habitação 

Profa. Luciana Prates Cordeiro 
Profa. Cláudia de Jesus Oliveira 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/93789327441?pwd=UFZhW

mhFQ1pVUzQvUDUwU3J4N2RDUT09 
Senha: 4v%S7c 

Evento aberto, 
sem inscrição 

10h às 11h 

Palestra: 
Alimentação 

Intuitiva: comer 
consciente e sem 

culpa 

Psicólogo Luiz Bueno e Nuticionista Letícia Brun 
Profª Ms. Bruna F Guedes Campos 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/92988452424?pwd=UGJWY

0FzWmpCZUdqZng4NkpYV1hmQT09 
Senha: mNF9F% 

Evento aberto, 
sem inscrição 

10h30 às 11h30 
Proteção Animal e 
Posse Responsável 

Del. Bruno Lima e Profa. Ms. Juliana Moreira 
Rozolen 

Profa. Ms. Cristiane Melo e Prof. Dr. Gabriel Aguilar 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bCJG
wZp1Ajg 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

11h15 às 12h15 

I SIEEMPLEX - 
Simpósio 

Integrado de 
Estudantes 

 

Vivências e Práticas exitosas no contexto da 
Responsabilidade Social 

Falas sobre: Embaixadores, Extensionistas, 
Monitores, Pesquisadores, Ligantes e Extensionistas 

Mediadora: Profa. Me. Gisela Pelegrinelli 
 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91497167963?pwd=YnJIaDh

qemh2cDBYVHF0QmlXOFdPQT09 
Senha: UDFs2021@ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

https://www.youtube.com/watch?v=XWpAeIMoUSc
https://www.youtube.com/watch?v=XWpAeIMoUSc
https://youtu.be/7AWzHluguj4
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93789327441?pwd=UFZhWmhFQ1pVUzQvUDUwU3J4N2RDUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93789327441?pwd=UFZhWmhFQ1pVUzQvUDUwU3J4N2RDUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93789327441?pwd=UFZhWmhFQ1pVUzQvUDUwU3J4N2RDUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92988452424?pwd=UGJWY0FzWmpCZUdqZng4NkpYV1hmQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92988452424?pwd=UGJWY0FzWmpCZUdqZng4NkpYV1hmQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/92988452424?pwd=UGJWY0FzWmpCZUdqZng4NkpYV1hmQT09
https://www.youtube.com/watch?v=bCJGwZp1Ajg
https://www.youtube.com/watch?v=bCJGwZp1Ajg
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91497167963?pwd=YnJIaDhqemh2cDBYVHF0QmlXOFdPQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91497167963?pwd=YnJIaDhqemh2cDBYVHF0QmlXOFdPQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91497167963?pwd=YnJIaDhqemh2cDBYVHF0QmlXOFdPQT09
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13h às 14h 

O compromisso 
social da Psicologia 

com a Educação: 
Alfabetização em 

tempos de 
pandemia. 

Prof. Renan de Almeida Sargiani 
 

Prof. Dr. Gabriel Aguilar e Profa. Ms. Cristiane Melo 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7UF-

8GyI2xY 
 

Evento aberto, 
sem inscrição 

14h às 15h 

Palestra: Métodos 
alternativos de 

solução de 
conflitos: As partes 

como 
protagonistas na 

solução dos 
conflitos jurídicos 

Prof. George Alexandre Abduch 
Prof. Helder Soldatti 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/93196026429?pwd=RllEdEF
4cWJWbUFDNVNiUHl2T2Nhdz09 Senha: 

Y0jew2$ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15 às 16h Inclusão Digital 
Prof. Me Archimedes Ferrari Neto  Profa. Me. Cilene 

Renata Real 
  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/93025671942?pwd=MUZ0O

TRMSjkva0VGektISzY2RWloZz09 
Senha de acesso: 0h203b 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15 às 16h 

Floresta urbana: 
recuperando o 

solo e produzindo 
alimento 

Profa. Me. Valéria Leite Aranha 
Profa. Me. Luciana Aparecida Giacomini 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/93376828518 

Evento aberto, 
sem inscrição 

15 às 16h 

Lançamento 
projeto de 

extensão de 
Economia Circular 

- Movimento 
Universitário 

Circular - MUC: 
doação e 

empréstimo de 
materiais 

ortopédicos 

Profa. Ms. Celia Regina Gazotti Debessa; Profa.  Dra. 
Sandra Heberle; Ac. Carolina Gonçalves Figueiredo e 

Ac. Eduarda Vianna Madureira 
Profa. Dra. Maria Elisabete Salina Saldanha e Profa. 

Dra. Mariana Menna Barreto Azambuja 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2q3I
espI0U4 

 

Evento aberto, 
sem inscrição 

16h às 17h 

O reconhecimento 
e a defesa dos 

direitos da pessoa 
com deficiência 

Profa. Rita de Cássia Diogo 
Profa. Ms. Cláudia Oliveira 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/98115247723?pwd=YUl4VFl
rdU9YZklzSm5aOUdpWG5rQT09 Senha:  

8t-V5p 

Evento aberto, 
sem inscrição 

https://www.youtube.com/watch?v=7UF-8GyI2xY
https://www.youtube.com/watch?v=7UF-8GyI2xY
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93196026429?pwd=RllEdEF4cWJWbUFDNVNiUHl2T2Nhdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93196026429?pwd=RllEdEF4cWJWbUFDNVNiUHl2T2Nhdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93196026429?pwd=RllEdEF4cWJWbUFDNVNiUHl2T2Nhdz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93025671942?pwd=MUZ0OTRMSjkva0VGektISzY2RWloZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93025671942?pwd=MUZ0OTRMSjkva0VGektISzY2RWloZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93025671942?pwd=MUZ0OTRMSjkva0VGektISzY2RWloZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93376828518
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/93376828518
https://www.youtube.com/watch?v=2q3IespI0U4
https://www.youtube.com/watch?v=2q3IespI0U4
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98115247723?pwd=YUl4VFlrdU9YZklzSm5aOUdpWG5rQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98115247723?pwd=YUl4VFlrdU9YZklzSm5aOUdpWG5rQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98115247723?pwd=YUl4VFlrdU9YZklzSm5aOUdpWG5rQT09
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16h às 17h 

Núcleo de Apoio 
Contábil-Fiscal – 

NAF 
Orientações 

gratuitas sobre 
trâmites nas áreas 

contábil, fiscal, 
previdenciária, 

tributária e 
aduaneira 

Professor Me. Deypson Carvalho e alunos 
monitores do curso de Ciências Contábeis - UDF 

  

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/96097435520?pwd=RlZvNTF

oR01KSklUK2pjd0ducmJVUT09 
 

Senha: UDFs2021@ 

Público Alvo: 
Comunidade 

interna e externa: 
pessoas físicas, 
microempresa, 

entidades sem fins 
lucrativos 

16h30 às 17h40 
Projetos de 

Pesquisas e suas 
implicações sociais 

Profa. Dra. Rosangela Villa Marin Mio 
Prof. Dr. Marcelo Luis Marquezi 

 
Profa. Ms. Cristiane Melo e Profa. Dra. Maria 

Elisabete Salina Saldanha  

https://www.youtube.com/watch?v=IS8If
9LHs_k 

 
 

Evento aberto, 
sem inscrição 

17h às 18h 

Mostra de 
Extensão e 

Responsabilidade 
Social: Inovação 
Social, Impacto e 
Transformação 

Fisio Trata e SaÚDF: cuidados fisioterapêuticos e 
nutricionais na saúde do trabalhador 

Profa. Me. Albenica Paulino Bontempo – UDF 
Profa. Me. Mariana Reis Guedes – UDF 

Mediadora: Profa. Dra. Elizabeth Schmidt - UDF 
 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/99552275675?pwd=ZUhDV

UgrNjEwcVdMZ0hxR2gxN3ljUT09 
Senha: UDFs2021@ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

17h às 18h 

Palestra: Atenção 
à Saúde Mental da 
Mulher: violências 
visíveis e invisíveis 

Profa. Bruna F. Guedes Campos 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/95277482463?pwd=ODRaNz
V4ZHJDTFZyUy9objBNSlI1dz09  Senha: 8t-

V5p 

Evento aberto, 
sem inscrição 

18h às 19h 

Palestra: Comércio 
de Animais 

Selvagens e seu 
impacto ambiental 

Profa. Dra. Léslie M Domingues 
Erick Yuji Tokashiki 

  

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/91393250471?pwd=SFcvNW

x4MjFqVFRpdkluajY2bXJhZz09 Senha: 
L1#m 

Evento aberto, 
sem inscrição 

18h às 19h 

Palestra: Projeto 
Amor em Pedaços 

II - Gesto de 
Reconhecimento, 
Abraço e Gratidão 

Profa. Ms Adelma F Mendes Marques 
Profa. Nirlei Santos de Lima 

Profa. Clara M. Franco Bueno  

Zoom:  Link - https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/95723751194?pwd=R0E2T2
RCcmptM25BZlFLdXVqSXdkZz09 Senha: 

9x]N1r 

Evento aberto, 
sem inscrição 

19H 

Responsabilidade 
Social: da 

competitividade a 
cooperação? 

Prof. Dr. Leonildo Aparecido Reis 

Machado 
Assistente Social na Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo (DPESP) 
 

Extensão UNIFRAN - YouTube 
Evento aberto, 
sem inscrição 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96097435520?pwd=RlZvNTFoR01KSklUK2pjd0ducmJVUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96097435520?pwd=RlZvNTFoR01KSklUK2pjd0ducmJVUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96097435520?pwd=RlZvNTFoR01KSklUK2pjd0ducmJVUT09
https://www.youtube.com/watch?v=IS8If9LHs_k
https://www.youtube.com/watch?v=IS8If9LHs_k
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99552275675?pwd=ZUhDVUgrNjEwcVdMZ0hxR2gxN3ljUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99552275675?pwd=ZUhDVUgrNjEwcVdMZ0hxR2gxN3ljUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/99552275675?pwd=ZUhDVUgrNjEwcVdMZ0hxR2gxN3ljUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95277482463?pwd=ODRaNzV4ZHJDTFZyUy9objBNSlI1dz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95277482463?pwd=ODRaNzV4ZHJDTFZyUy9objBNSlI1dz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95277482463?pwd=ODRaNzV4ZHJDTFZyUy9objBNSlI1dz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91393250471?pwd=SFcvNWx4MjFqVFRpdkluajY2bXJhZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91393250471?pwd=SFcvNWx4MjFqVFRpdkluajY2bXJhZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/91393250471?pwd=SFcvNWx4MjFqVFRpdkluajY2bXJhZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95723751194?pwd=R0E2T2RCcmptM25BZlFLdXVqSXdkZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95723751194?pwd=R0E2T2RCcmptM25BZlFLdXVqSXdkZz09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/95723751194?pwd=R0E2T2RCcmptM25BZlFLdXVqSXdkZz09
https://www.youtube.com/channel/UC74IpnWeP8MWK9iCRAvWHxQ
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19:30 às 20:30 

Situação dos 
Imigrantes no 
Muncicípio de 
Caxias Do Sul - 
Paceria com a 

Prefeitura 

Brinquedoteca: hora de brincar 
Biblioteca social: uma ferramenta de incentivo à 

leitura 
Labin Social: O desenvolvimento e a implantação de 

um Laboratório de Inovação Social 
Biblioteca Interativa 

 

https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/94167917211?pwd=ZU1oRl

pnWGVhSFNHQ3lnT0VoNmIvQT09 

Comunidade 
geral e 

acadêmica 

18h 
Conferência de 
Encerramento 

 

Sustentabilidade e Meio Ambiente diante dos 
Desafios dos Objetivos do Milênio 

Maria Bernadete Ribas Lange (Especialista 
Ambiental Sênior do Banco Mundial / ONU) 

Mediadora: Profa. Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff – 
Reitora do UDF 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gSUJ
tyLQ4Ow 

Evento aberto, 
sem inscrição 

Dia 25 de setembro de 2021. 
(sábado) 

Horário Tema Convidado/Mediador Instituição Informações e link de acesso  

10h às 11h 

Palestra: Serviço 
Social, Conselhos, 
participação social 

e movimentos 
sociais: uma 

relação necessária 

Prof.ª Ma. Michele Karina Franco 
Prof.ª Ma. Cláudia de Jesus Oliveira 

 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/96266628540?pwd=bHRTSE

VXRE4wWmFSdVBBNk4wVlozQT09 
Senha: 0x)D1n 

Evento aberto, 
sem inscrição 

10h às 11h 

Palestra: Lista Pet 
e o Comércio Legal 

de Animais 
Silvestres 

Médico Veterinário Eduardo Lázzaro de Faria da 
Silva 

Profa. Dra. Vivian Cisi 
Profa Dra. Léslie M. Domingues. 

MV Dr. Enore Massoni 
 

Zoom: https://cruzeirodosul-edu-
br.zoom.us/j/98988516615?pwd=TXBaeD

dibUY5elhaZjl0UXlOZE9NUT09   Senha: 
9p*M6i\ 

Evento aberto, 
sem inscrição 

 
 

10h às 11h 

Caminhada Para a 
Sustentabilidade - 

Percepção 
Ambiental: 

Caminhada na 
trilha do Parque 
Natural Ilha da 

Usina 

Profa. Ms Valéria Leite Aranha 
Profs. Rodrigo Salvetti, Luciana Giacomini 

Profa.  Elizabeth Brandão .  

Parque Natural Ilha da Usina / Salto-SP 
Complexo da Cachoeira (Rua José 

Weisshon, sn.) 

Evento 
presencial com 
inscrição prévia 

para Professores 
do CEUNSP. 

CAMPANHAS DE ARRECADAÇÃO E OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE ACADÊMICA, FUNCIONÁRIOS E COMUNIDADE EXTERNA 

Período de 
Arrecadação 

Itens de arrecadação e detalhes 

https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94167917211?pwd=ZU1oRlpnWGVhSFNHQ3lnT0VoNmIvQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94167917211?pwd=ZU1oRlpnWGVhSFNHQ3lnT0VoNmIvQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/94167917211?pwd=ZU1oRlpnWGVhSFNHQ3lnT0VoNmIvQT09
https://www.youtube.com/watch?v=gSUJtyLQ4Ow
https://www.youtube.com/watch?v=gSUJtyLQ4Ow
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96266628540?pwd=bHRTSEVXRE4wWmFSdVBBNk4wVlozQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96266628540?pwd=bHRTSEVXRE4wWmFSdVBBNk4wVlozQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/96266628540?pwd=bHRTSEVXRE4wWmFSdVBBNk4wVlozQT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98988516615?pwd=TXBaeDdibUY5elhaZjl0UXlOZE9NUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98988516615?pwd=TXBaeDdibUY5elhaZjl0UXlOZE9NUT09
https://cruzeirodosul-edu-br.zoom.us/j/98988516615?pwd=TXBaeDdibUY5elhaZjl0UXlOZE9NUT09
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23/09/2021 

ATIVIDADE I:  COLETA ITINERANTE – PARCERIA BRAZ CUBAS E H. HEMO (BANCO DE SANGUE DE SÃO PAULO). A atividade acontecerá no dia 23/09 das 09:00 às 16h no 
próprio campus, voltado apenas para alunos e/ou colaboradores. 
Previamente, deveremos equacionar o número de alunos por curso que serão aceitos (isto para que nenhum curso ocupe um grande número das 200 vagas) 
Após levantamento desta informação enviaremos o folder da H.Hemo para as turmas, informando que em tal dia e tal horário será aberto em cada curso um formulário 
para inscrição prévia. 

 
20 a 30/09/2021 

ATIVIDADE II: ARRECADAÇÃO DE LENÇOS PARA DOAÇÃO À PACIENTES EM TRATAMENTO DE CÂNCER 
Público- Alvo para Arrecadação: Comunidade, Alunos, Prof.es e Funcionários do Centro Universitário Braz Cubas 
O período de arrecadação será de 20 a 30/09/2021 – de segunda a sexta feira das 9 às 20 horas 
Ponto de Coleta: Caixa decorada próximo a Recepção do Prédio da Saúde 
Canais de Divulgação: Fanpage do Curso de Estética da Braz Cubas e afins, Instagram e Facebook e whatsApp. 

 
15 a 30/09/2021 

ATIVIDADE III: ARRECADAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA POSTERIOR ENTREGA EM ASILOS – PRÓ+VIDA E CASA SÃO VICENTE DE PAULO 
Público- Alvo para Arrecadação: Comunidade, Alunos, Prof.es e Funcionários do Centro Universitário Braz Cubas 
A atividade acontecerá entre o dia 15 a 30/09, durante os atendimentos das clínicas. 
Será divulgado no agendamento e a coleta realizada no atendimento. 
Posteriormente serão montados kits para entregas nos locais selecionados pelas coordenações de curso e alunos interessados. 

24/09/2021 

ATIVIDADE IV: SOPA SOLIDÁRIA 
A realização da entrega de sopa já é uma prática rotineira entre alunos/atléticas/cursos. 
Acontecerá uma ação no dia 24/09 no período do noturno e contará com o auxílio de Prof.es e alunos. 
O local de distribuição será definido na semana, conforme a movimentação das pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade de Mogi das Cruzes. 

 
21/09/2021 - 
01/10/2021 

Recolhimento de doações de: (8h às 22hs) 
1) Ração para animais abandonados (gatos, cachorros Adultos/filhotes) 
2) Kit higiene para crianças (fralda, lenço umedecido, sabonete neutro) 
3) Bolsa de mulher (bolsa usada, com absorventes, baton, kit de higiene) para doação para mulheres em situação de rua 
4) Brinquedo em bom estado 
5) Doação de Livros (exceto de cursinho e livros técnicos) 
 

 
20 a 24/09/2021 

1) Doação de ração para animais abandonados (gatos, cachorros Adultos/filhotes)* 
2) Doação de kit de higiene (sabonete, shampoo e condicionador, álcool gel, etc)** 
3) Doação de alimentos não perecíveis*** 
4) Arrecadação de itens para montagem de cestas de café da manhã para entrega a profissionais da Saúde**** 
*APAS – Associação Protetora dos Animais de Salto / ASPA - Associação de Socorro e Proteção aos Animais de Itu / ONG Ajuda Anjos de Salto 
** Escola de Cegos Santa Luzia – Itu / SP 
*** ONG Mais Vida – Itu / SP 
**** Clínica de Fisioterapia do CEUNSP / Hospital Unimed Salto e Hospital Municipal de Itu. 

 
20/09/2021 

Horário 8h às 11h e das 19h às 21h 
Atividade em campo: levantamento da saúde bucal (Odontologia)- Profa. Dra. Guinea Brasil Cardoso e Prof. Alcir José Oliveira Jr. 
Evento aberto presencial Campus I – Itu-SP, Praça Regente Feijó (Largo do Patrocínio), 181 
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20/09/2021 

Horário 8h às 11h e das 13h30 às 15h30 
Atividade de Campo: verificação da pressão arterial sistêmica e orientação de prevenção de quedas em idosos. 
Prof. Dr. Luiz Boaventura, Profa Ms Lilia T. B. Antunes, Profa Cristiane Regina de Barros 
Evento aberto presencial Campus I – Itu-SP, Praça Regente Feijó (Largo do Patrocínio), 181 
 

 

 
27/09 a 01/10/2021- 

período de 
arrecadação 

1) Doação de ração para animais abandonados (gatos, cachorros Adultos/filhotes)* 
2) Kit higiene para crianças (fralda, lenço umedecido, sabonete neutro)* 
3) Bolsa de mulher (bolsa usada, com absorventes, baton, kit de higiene) para doação para mulheres em situação de rua* 
4) Brinquedo em bom estado* 
5) Doação de Livros (exceto de cursinho e livros técnicos)* 
6) Doação de kit de higiene e banho para pessoas em situação de rua (toalha de banho e rosto, sabonete, shampoo e condicionador (de preferência fracionado em 

pequenos frascos). Uma camiseta em bom estado de uso (identificar a numeração na embalagem)* 
Doação de órteses e próteses para projeto de economia circular (projeto da Fisioterapia UNICID)*** - Informações e contato: extensao@unicid.edu.br e/ou 
extensao@cruzeirodosul.edu.br 
*Doação para serviço franciscano de solidariedade (SEFRAS) 
* * União Internacional de Protetora dos Animais (UIPA) 
*** Doação em Fluxo contínuo 

 

 
 

De 27/09 a 01/10/2021 

1) Doação de ração para animais abandonados (gatos, cachorros Adultos/filhotes)* 
2) Kit higiene para crianças (fralda, lenço umedecido, sabonete neutro)* 
3) Bolsa de mulher (bolsa usada, com absorventes, baton, kit de higiene) para doação para mulheres em situação de rua* 
4) Brinquedo em bom estado* 
5) Doação de Livros (exceto de cursinho e livros técnicos)* 
6) Doação de kit de higiene e banho para pessoas em situação de rua (toalha de banho e rosto, sabonete, shampoo e condicionador (de preferência fracionado em 

pequenos frascos). Uma camiseta em bom estado de uso (identificar a numeração na embalagem)* 
7) Doação de órteses e próteses para projeto de economia circular (projeto da Fisioterapia UNICID)*** 
*Doação para serviço franciscano de solidariedade (SEFRAS) 
* * União Internacional de Protetora dos Animais (UIPA) 
*** Doação em Fluxo contínuo 
Informações e contato: extensao@unicid.edu.br e/ou extensao@cruzeirodosul.edu.br 

 
21 a 23/09 

8h às  9h e das 13h às 14h 
Orientações em Saúde Bucal - Pacientes usuários da Clínica Odontológica (Atividade Presencial) 
Presencial na Recepção da Clínica de Odontologia 

 
21 a 24/09 

14:00 às 17:00: Doação de brinquedos arrecadados - Organizações não governamentais Joana D'Arc e Samaritano (presencial) 
14:00 às 18:00: presencial  (a confirmar) 
Recebimento de óleo utilizado -Comunidade geral e acadêmica 
Recolhimento de medicamentos vencidos -Comunidade geral e acadêmica 
Recolhimento de medicamentos não vencidos -Comunidade geral e acadêmica 
Cuidados de saúde na pandemia: aferição de pressão arterial e saúde mental -Colaboradores da FSG 

mailto:extensao@unicid.edu.br
mailto:extensao@cruzeirodosul.edu.br
mailto:extensao@unicid.edu.br
mailto:extensao@cruzeirodosul.edu.br
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21 a 24/09 

Semana Acadêmica - Temática Competências Socioemocionais e o fazer docente 
Informações: https://www.fsg.edu.br/detalhe-noticia/?r=semana-academica-do-curso-de-pedagogia 

 
21/09 

Orientações de Educação em Saúde na APAE 
Público alvo: Pais, familiares e cuidadoras das crianças que frequentam a APAE 
Atividade Presencial 

 
21/09 

Orientações de EducaIdosos que frequentam o CCC (Centro de atendimento aos idosos de Caxias do Sul)ção em Saúde no CCC 
Idosos que frequentam o CCC (Centro de atendimento aos idosos de Caxias do Sul) 
Atividade Presencial 
 

 
20 a 24/09/2021 

Campanha de doação de ração para animais de ONGs. 
Local: Clínica da escola veterinária – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300. Curitiba – PR. 
Professora responsável: Prof.ª Graziela Ribeiro da Cunha. 

 
20 e 21/09/2021 

Consulta e orientação fisioterapêutica Pós-Covid. 
Atendimento presencial 
Local: Clínica de fisioterapia da UP – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300. Curitiba – PR. 
Data: 20 e 21/09/2021 – Segunda e Terça-feira 
das 7h30 às 11h00 
das 13h30 às 16h00 
das 19h00 às 22h00 
Descrição: Atendimento presencial para orientação fisioterapêutica Pós-Covid. 
Professoras responsáveis: Christina P. Cruz Cepeda e Rúbia Benatti 
Agendamento: pelo telefone 3995 9660 ramal 3145. Clínica de Fisioterapia 

 

Polo Avançado de Conciliação do Núcleo de Prática Jurídica 
Trata-se de atividade que tem como objetivo a realização de sessões de conciliação para auxílio 
da comunidade hipossuficiente na solução de problemas jurídicos. 
Datas: 
20 e 21/09, 13 às 17h: capacitação dos alunos; 
24/09, 13h às 18h: sessões de conciliação. 

 
20 a 23/09/2021 

Título: Setembro amarelo 
Descrição: Vídeos de palestras on line, via Youtube, sobre o tema da campanha “Setembro amarelo”  
Link: https://www.youtube.com/channel/UCl4Jhrmr72WOKLF1yiFpI4w 
Profa. responsável: Isabelle Moletta 
Não é necessário inscrição 

https://www.fsg.edu.br/detalhe-noticia/?r=semana-academica-do-curso-de-pedagogia
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20 a 25/09/21 

Título: Mais que livros: doe emoção e transformação Formato: Campanha de arrecadação 
Campus Ecoville: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300. Curitiba – PR. (Biblioteca e bloco amarelo). 
Unidade Osório: Praça Gen. Osório, 125 (Portaria) 
Unidade Santos Andrade: R. XV de Novembro, 950 (Portaria) 
Campus Londrina: R. Pref. Faria Lima, 400 (Portaria) 

 
20 a 25/09/21 

Descrição: Campanha de arrecadação de livros infantis, infanto-juvenis e juvenis organizada pelo SIAE – Setor de integração e acolhimento ao estudante, em parceria com 
as atléticas e centros acadêmicos. 
Professora responsável: Isabelle Moletta 

 
21/09/2021 

Durante todo o dia: Distribuição de mudas nos portões de entrada do Campus 

 

 
 

21/09/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 

O interessado deverá acessar o link abaixo e na sala de acolhimento 
você será direcionado à sala específica de atendimento: 

 
https://bit.ly/3yRr6xA 

 

  
 

 

https://bit.ly/3yRr6xA
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Figuras das Lives da  Semana da Responsabilidade Social 

 

Figura  – Live: O compromisso social da Psicologia com a Educação: Alfabetização em tempos de 
pandemia 

 

 

 

Figura  – Live: Experiências na integração de ingressantes no Curso de medicina – enfoque na 
responsabilidade social 

 

 

Destaca-se que a Universidade Cruzeiro do Sul recebeu o Selo Instituição 

Socialmente Responsável 2021-2022, concedido pela Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), é um reconhecimento devido as ações 

realizadas com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da 

comunidade. Além disso, é também, o reconhecimento de todo o trabalho 

desenvolvido em colaboração dos nossos alunos e toda comunidade acadêmica. O 

selo tem como objetivo mostrar à sociedade que a Universidade Cruzeiro do Sul 

promove ações com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da 
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comunidade na qual está inserida. Além de reconhecer todo o trabalho desenvolvido 

com a colaboração da comunidade acadêmica. 

 

A universidade vem desenvolvendo campanhas de sensibilização da 

comunidade acadêmica para os temas relacionados a questões de direitos 

humanos, mais diretamente, respeito à diversidade de gênero, crenças religiosas, 

deficiências e etnias. Essa mobilização se deu por meio de encontros, rodas de 

conversas e de publicações de cartazes e em mídias sociais, realizando há 4 anos 

uma Semana de reflexão de temas relativos às questões de Direitos Humanos e a 

formação cidadã. O respeito e boas práticas para a diversidade também está 

alinhada com os documentos oficiais acadêmicos e nas práticas cotidianas nos 

diversos cenários acadêmicos de ensino e aprendizagem, reiterando o compromisso 

com a formação cidadã e o respeito aos direitos humanos. 

No ano de 2021, de forma mais efetiva os Direitos Humanos foram abordados 

vinculados ao momento pandêmico, onde muitas situações de fragilidade se 

manifestaram de forma mais contundente. A instituição proporcionou o debate 

reflexivo sobre diversos aspectos da temática, para além das fronteiras das aulas 

convencionais, promoveu o II Encontro de Direitos Humanos da Cruzeiro do Sul 

Educacional, sendo o primeiro organizado pelo Núcleo de Direitos Humanos e 

Inclusão, com a participação ativa de todas as Instituições. Pelo momento 

pandêmico, o encontro foi organizado em 10 lives, onde o debate pôde ser 

acompanhado por docentes, discentes, copo técnico-administrativo e ainda contou 

com a participação da comunidade externa se mobilizando para as discussões 

pertinentes a temática. Além deste encontro interinstitucional, houve ações 

contínuas durante o ano nas unidades educacionais da empresa e outras 

mobilizando individualmente área ou cursos de algumas instituições, de forma que 
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cerca de 57 lives temáticas fomentaram essa discussão, trabalhando cerca de 50% 

dos ODS, mobilizando entre participantes em tempo real e visualizações cerca de 

40mil pessoas. Os temas mais relevantes abordados nessas discussões de Direitos 

foram: acolhimento ao imigrante e refugiado, inclusão, diversidade e igualdade de 

gênero, direito dos presidiários, diversidade racial, respeito a diversidade religiosa.  

 

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.   



165 
 

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. 

 

Indicador 3.7 Política institucional de acompanhamento dos egressos 

 

As estratégias direcionadas aos egressos da Universidade Cruzeiro do Sul 

busca o acompanhamento para obter uma avaliação contínua 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.  

Vale destacar que a CPA implementou um novo processo avaliativo voltado 

aos egressos da graduação (presencial e a distância) e da pós-graduação stricto 

sensu, o que possibilitou o mapeamento de informações sobre a qualidade dos 

cursos oferecidos e a empregabilidade dos nossos ex-alunos.  

As coordenações de curso, também 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 abrange 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. 

Cada coordenação acompanha, através de formulários a formação 

continuada e empregabilidade de seus egressos. Desta forma destaca-se alguns 
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exemplos de ingresso no mercado de trabalho em 2021, com o objetivo de atender a 

Lei de Proteção de Dados, Lei nº 13.709, de 14.08.2018, os nomes foram excluídos, 

preservadas as conquistas descritas nas tabelas abaixo. 

No curso de Direito, a coordenação mantém interlocução com egressos do 

curso atuando no mercado de trabalho em diversas áreas jurídicas e os convida para 

compor a Semana do Egresso, atividade que consiste em lives para os alunos 

matriculados. Nas lives os egressos compartilham as experiências profissionais 

abordando um tema de palestra. As palestras estão gravadas no canal da 

Coordenação do curso de Direito no Youtube.  

 

CURSO CONQUISTA DO EGRESSO Link da Live 

Direito Pós-graduando em Direito Penal. Foi 
aprovado em concurso público para 
Delegado de Polícia em 2015, cargo que 
ocupa atualmente 

"Ingresso e atribuições na carreira de 
Delegado de Polícia" 
https://www.youtube.com/watch?v=Uyg
4Qshc2wU 

Advogado, empreendedor, cursando MBA 
em administração de negócios pela 
University Of Illinois 

“Direito empresarial: uma alternativa de 
carreira- mercado e perspectivas” 
https://www.youtube.com/watch?v=MpN
WAL1XHt8 

Pós-graduado em Direito Processual Civil 
pela PUC-SP (2004). Mestre em Direitos 
Difusos e Coletivos pela UNIMES (2014). 
Doutorando em Língua Portuguesa pela 
PUC-SP. Graduando em Filosofia pela 
Universidade Cruzeiro do Sul. Lecionou em 
diversos cursos preparatórios para OAB e 
carreiras jurídicas. Coordenador do curso 
de Direito da Universidade Cruzeiro do Sul 

Aspectos práticos da Audiência de 
instrução no Processo Civil 
https://www.youtube.com/watch?v=BFm
gBEnwVoc&t=150s 
 

Pós-graduando em LGPD e em Direito 
Público, ambos pela Faculdade Legale de 
SP, Professor da UNIFATEC, advogado 
licenciado (em virtude de cargo público) 
Supervisor Operacional na SEJUD 
Crajubar (TJCE). 

Vida acadêmica e pós-acadêmica 
https://www.youtube.com/watch?v=YaB
bxqUsJ_w&t=1566s 
 

Doutorando pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie - Programa de 
Direito Político e Econômico, Mestreem 
Direito pela Faculdade Autônoma de Direito 
de São Paulo – FADISP. Atualmente é o 
Coordenador do Curso de Direito do Centro 
Universitário Católica do Tocantins 
(UniCatólica), e titular da cadeira de Direito 
Tributário.  

"Alternativas para a erradicação do 
trabalho escravo contemporâneo: Do 
consumo de produtos à efetivação das 
políticas públicas" 
https://www.youtube.com/watch?v=8JbZ
89cCqE4 
 

Mestre em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC. 
Doutorando em Direito pela PUC. Professor 
Universitário 

Divórcio na Pandemia 
https://www.youtube.com/watch?v=gn6
mcm9sFAc 
 

Advogado. Pós-graduado em Direito Civil e 
Processo Civil, com Certificação de Expert 
em Execuções e especialização em Família 
e Sucessões. Atualmente é Vice-

Provas digitais 
https://www.youtube.com/watch?v=gUt
wovMRHAU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyg4Qshc2wU
https://www.youtube.com/watch?v=Uyg4Qshc2wU
https://www.youtube.com/watch?v=MpNWAL1XHt8
https://www.youtube.com/watch?v=MpNWAL1XHt8
https://www.youtube.com/watch?v=BFmgBEnwVoc&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=BFmgBEnwVoc&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=YaBbxqUsJ_w&t=1566s
https://www.youtube.com/watch?v=YaBbxqUsJ_w&t=1566s
https://www.youtube.com/watch?v=8JbZ89cCqE4
https://www.youtube.com/watch?v=8JbZ89cCqE4
https://www.youtube.com/watch?v=gn6mcm9sFAc
https://www.youtube.com/watch?v=gn6mcm9sFAc
https://www.youtube.com/watch?v=gUtwovMRHAU
https://www.youtube.com/watch?v=gUtwovMRHAU
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Presidente da Comissão de Direito de 
Família e Sucessões da OAB/SP - 
Subsecção Tatuapé e membro da 
Comissão de Direito Digital 

Advogado, Doutorando em Ciências 
Jurídicas. Coordenador do curso de pós-
graduação lato sensu em Direito de Família 
e Sucessões e em Planejamento 
Patrimonial, Familiar e Sucessório. 
Professor de Direito Civil e Processo Civil 
em Cursos Preparatório para o Exame de 
Ordem. Professor de Direito Civil em 
cursos de pós-graduação lato sensu. Ex 
Professor de Direito Civil do UNIFACCAMP 
(2012 a 2020). Membro efetivo da 
Comissão de Direito de Família da 
OAB/SP. Membro do Instituto Brasileiro de 
Direito de Família. Membro da Academia 
Brasileira de Direito Civil. Presidente da 
Comissão de Processo Civil e Membro 
Consultor da Comissão de Direito de 
Família e Sucessões da OAB São 
Bernardo do Campo 

Medidas Coercitivas Atípicas em 
Execuções de Alimentos 
https://www.youtube.com/watch?v=6toa
2hZFb6Y 
 

Professor na Universidade Cruzeiro do Sul. 
Orientador do Núcleo de Prática Jurídica e 
Professor em Direito Processual Civil na 
Faculdade Estácio de Sá de 2002 a julho 
de 2019. Mestre e especialista em Direito 
Processual Civil. Advogado militante na 
Cidade de São Paulo desde 2001, inscrito 
na Procuradoria de Assistência Judiciária 
de São Paulo 

Me formei em Direito. E agora? 
https://www.youtube.com/watch?v=eE5
TchMBlxw 
 
 

 

No curso de Enfermagem, em 2021, a coordenação entrou em contato com 

alguns egressos entre os quais estão atuando no mercado de trabalho em hospitais 

renomados e outros com ingressos que deram prosseguimentos nos estudos em 

programas de mestrado e doutorado, conforme segue: 

 

CURSO ANO 
FORMAÇÃO 

CONQUISTA/REALIZAÇÃO 

ENFERMAGEM 
2004 

Sócia Diretora/ Enfermeira do Residencial Sênior – 
Unidades São Carlos e São José do Rio Preto 

2005 
Enfermeira da terapia Intensiva Adulto do Hospital 
Sírio Libanês. 

2006 
Mestre em Enfermagem pela USP 
Gerente de Enfermagem do Hospital Tiradentes- 
Zona Leste de SP 

2006 

Mestre pela Faculdade de farmácia da USP 
Doutorando pela Faculdade de Farmácia da USP. 
Atua como Enfermeiro No Programa Rede Hora 
certa- Santa Marcelina. 

2008 Gerente de Enfermagem Hospital Vila Nova Star 

2009 
Enfermeira de qualidade na Docway- Startup de 
Telemedicina. 

https://www.youtube.com/watch?v=6toa2hZFb6Y
https://www.youtube.com/watch?v=6toa2hZFb6Y
https://www.youtube.com/watch?v=eE5TchMBlxw
https://www.youtube.com/watch?v=eE5TchMBlxw


168 
 

2009 
Enfermeira Orientadora de Produto Pleno Industria 
Farmacêutica Novartis. 

2010 
Doutorado e Mestrado na UNIFESP- Nefrologia -foi 
Docente da Universidade Cruzeiro do Sul 

2010 
Enfermeira Pleno do Núcleo de Enfermagem São 
Miguel da Universidade Cruzeiro do Sul 

2010 

Enfermeiro Emergencista, Habilitado em Basic Life 
Support (BLS), Suporte Avançado de vida em 
Cardiologia (ACLS), Suporte Avançado de vida em 
pediatria (PALS), SAVICO, Avvanced Trauma Care 
for Nurse (ATCN) e Instrutor de ATCN. 

2010 

Pós-graduada em Saúde Coletiva; Saúde da família; 
em Tecnologias Digitais e Inovação na Educação. 
Foi docente do PRONATEC da Cruzeiro, atualmente 
está como Tutora Presencial do Curso Técnico Semi 
presencial da Cruzeiro e como Tutora EAD da 
graduação da Unicid/Cruzeiro. 

2011 
Enfermeira Sênior da pediatria Hospital Israelita 
Albert Einstein 

2012 

Mestrado profissional em Saúde coletiva – 
Faculdade de ciências médicas da Santa Casa de 
São Paulo – FCMSCSP 
Enfermeira a aplicar a primeira vacina contra a 
COVID no Brasil. 

2014 Doutor em farmacologia pela USP 

2014 
Enfermeira da Onco-Hematologia do Instituto 
Brasileiro de Câncer – IBCC 

2014 
Enfermeira Pleno Intensivista na neonatologia do 
Hospital Santa Joana e na UTI Neonatal do CEJAM. 

2015 
Enfermeiro Responsável Técnico do Programa de 
atenção Domiciliar do idoso (PADI) 

2015 
Enfermeiro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz  
Enfermeiro da CONVATEC (Empresa de materiais 
medico hospitalares/ curativos) 

2015 
Enfermeiro Pleno do Núcleo de Enfermagem São 
Miguel, da Universidade Cruzeiro do Sul 

2017 
Supervisora do Centro de quimioterapia Notredame 
Intermédica 

2019 
Cursando residência multiprofissional em Oncologia 
Pediátrica – Universidade Federal de São Paulo – 
Unifesp 

2019 
Doutorando em Programa Interdisciplinar em 
Ciências da Saúde da Cruzeiro do Sul. 

2019 
Mestrando em Ciências da Saúde da Cruzeiro do 
Sul. 

2019 
Enfermeira Especialista em Obstetrícia- Proprietária 
da empresa de acompanhamento de pré-natal. 

2019 

Enfermeiro de Emergência do Hospital e 
Maternidade Ipiranga. 
Professor do Curso Técnico de Enfermagem da 
Cruzeiro do Sul. 

2020 
Coordenadora de Escola de Auxiliar e Técnico de 
Enfermagem. 

2020 Enfermeira do Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

 

No curso de Farmácia, anualmente, no mês de setembro, em comemoração 

ao Dia Internacional do Farmacêutico, o curso promove a Semana da Farmácia, por 
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meio de palestras e mesas redondas, de áreas em evidência da profissão 

farmacêutica que aproximam o corpo discente da profissão que escolheram. Nessa 

semana, há sempre participação de egressos em uma mesa redonda intitulada, 

“Onde estão nossos Egressos”. Em 2021, pela primeira vez, realizamos a I WebFar, 

Semana da Farmácia Conjunta, envolvendo, pela primeira vez, a Universidade 

Cidade de São Paulo (UNICID) e Universidade Cruzeiro do Sul, totalmente por 

meios digitais. I WebFar está disponível no canal da Extensão Cruzeiro no Youtube. 

 

CURSO ANO 
FORMAÇÃO 

CONQUISTA/REALIZAÇÃO 

FARMÁCIA 2016 Atualmente é gerente de Projeto da Medidata Solutions 
em Londres, atuando na gestão de pesquisas clínicas. 

2021 Atualmente é farmacêutica de Documentação 
Regulatória e Qualidade da Novartis Biociências, 
atuando na gestão da documentação legal da empresa. 

 

No curso  de Fisioterapia da Universidade Cruzeiro do Sul há relatos de muitos 

egressos e até estagiários que conquistaram vagas concorridíssimas em  diferentes 

processos seletivos e respeitadas instituições públicas e privadas de diversas áreas 

da reabilitação, de acordo com o quadro abaixo: 

CURSO CONQUISTA DO EGRESSO 

Fisioterapia  Em 2010, fez pós-graduação em Saúde da Mulher no Climatério, na Faculdade de 
Saúde Pública da USP. 

Fisioterapeuta das equipes amadoras do S. C. Corinthians Paulista. 

Concursado na Prefeitura de Guarulhos. 

Turma de 2010 – Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – FMUSP. Discente do curso de Fisioterapia da 
Universidade Cruzeiro do Sul. 

Turma de 2018 - Microempresária, empreendedora e proprietária do estúdio de 
Pilates MOVE YOURSELF. 

Turma de 2018 - Microempresária, empreendedora e proprietária do estúdio de 
Pilates MIARI, Fisioterapia e Pilates. 

Turma de 2018 - Microempresária, empreendedora e proprietária do estúdio de 
Pilates SUNITY PILATES. 

Turma de 2018 – Pós-graduada em Fisioterapia Dermato Funcional pela 
Universidade Cidade de São Paulo – UNICID. Atua como Fisioterapeuta Pré, intra 
e pós-operatório de cirurgias estéticas. Proprietária da linha cosmetológica 
HENAGI COSMETICOS. 

Turma de 2019 – Pós-graduada em Fisioterapia Hospitalar do Hospital das 
Clínicas, Faculdade de Medicina da USP – HCFMUSP.  

Turma de 2020 – Aprovado em diversos cursos de residência no estado de São 
Paulo. Escolheu o Curso de Residência multiprofissional em Fisioterapia 
Hospitalar na Saúde do Adulto e do Idoso do Hospital das Clínicas, Faculdade de 
Medicina da USP – HCFMUSP. Co autor no livro “Manual de Reabilitação 
Cardiorrespiratória”. 
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Turma de 2020 – 2º Colocado na especialização em Ortopedia e traumatologia 
da Universidade Federal de São Paulo -UNIFESP. 

Turma de 2020 – Aprovada em 3ª colocação no curso de Especialização em 
Geriatria e Gerontologia do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP 
- HCFMUSP  

Turma de 2020 – Aprovada no curso de Pós-graduação em Fisioterapia 
Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 

Turma de 2020 – 4ª Colocada na Especialização em Reabilitação das disfunções 
musculo esqueléticas do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP – 
HCFMUSP. 

Turma de 2020 – Aprovada em 2º Lugar no Curso de Especialização 
Multiprofissional em Gerontologia – CEMG- do Instituto Paulista de Geriatria e 
Gerontologia (IPGG). 

Turma de 2020 – Aprovada no Curso de Residência em Pediatria 
Cardiopulmonar do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP – 
HCFMUSP. 

Turma de 2020 – Microempresária, empreendedora e proprietária do estúdio de 
Pilates Suellen Sampaio, Fisioterapia e Pilates. 

Turma de 2020 – Aprovado no Curso de Pós-graduação em Fisioterapia no 
esporte e exercício do Hospital das Clínicas da FMUSP. 

Turma de 2020 - Aprovada no Curso de Especialização em Urgência e 
Emergência da Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP. 

Turma de 2021 – 17ª Colocação, aprovada e bolsista do curso de especialização 
em Fisioterapia em terapia intensiva do Hospital das Clínicas, Faculdade de 
Medicina da USP – HCFMUSP. 

Turma de 2021 – Aprovada em primeiro lugar com bolsa no curso de Residência 
em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Federal de São Paulo- 
UNIFESP. 

Turma de 2021 - Aprovada em 9º Lugar no Curso de Especialização em 
Fisioterapia Cardiorrespiratória do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina 
da USP – HCFMUSP. 

Turma de 2021 – Aprovada em 4º lugar no Curso de Gerontologia do Instituto 
Paulista de Geriatria e Gerontologia – IPGG. 

 

A Universidade Cruzeiro do Sul ainda oferece aos egressos oportunidades de 

continuidade de capacitação profissional e ingresso no mercado de trabalho e 

habilidades comportamentais são alguns dos temas no Blog Carreiras, iniciativa da 

Cruzeiro do Sul Educacional que desde 2015 disponibiliza conteúdo voltado ao 

desenvolvimento pessoal. Também temos posts com dicas práticas sobre vida 

acadêmica, tendências do mercado de trabalho e dicas comportamentais, que 

certamente serão decisivas para a carreira dos alunos. O blog tem layout que 

permite melhor navegação, destaca os artigos mais lidos e facilita as buscas por 

temas ou palavras específicas, além de manter similaridade entre as versões mobile 

e desktop. 
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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 

(2019-2023) a ampliação deu suas relações internacionais. Em 2018, o 

departamento que era chamado de Assessoria de Relações Acadêmicas 

Internacionais (ARAI), 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 no triênio, foram: 
 

Quadro – Ações desenvolvidas por meio de convênios e parcerias de cooperação acadêmica  

Ações 2019 2020 2021 

Acordos internacionais assinados  6 3 2 

Renovação de acordo internacional  2 1 3 

Organizações de eventos com representantes externos  0 3 5 

Palestras para o corpo discente  2 7 3 

Participações em eventos  15 30 35 

Estudantes participantes do Programa de Doutorado 

Sanduíche no Exterior  

0 0 0 

Docentes aprovados em programas de intercâmbio 0 0 0 

Editais Publicados  4 5 5 

Alunos aprovados em programas internacionais 2 0 0 

Alunos estrangeiros da Pós-graduação 0 0 0 

Docentes estrangeiros contratados na Cruzeiro do Sul 5 5 5 

Total de Ações 36 54 58 

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:  
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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; 

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); 
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• 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); 

• 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); 

• Universidad Anáhuac (México); 

• Universidad Científica del Sur (Peru); 

• Instituto Piaget (Portugal); 

• Universidade de Coimbra (Portugal). 

No ano de 2019 foi contemplado com uma bolsa, para estudar no exterior, 

uma aluna do curso de Farmácia, mas por conta da pandemia não foi possível viajar 

em 2020.  

Por conta da pandemia, realizamos dois eventos internacionais, com a 

participação de universidades parceiras, USA, México, Perú, Argentina. 

Participamos, também do projeto ENCIBRAC, promovido pelo Centro 

Universitário Braz Cubas, com a palestra de abertura, em parceria com a 

Universidade Anáhuac, México.  

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.  

Em 2021, por conta da pandemia, não recebemos nenhum aluno que fizesse 

intercâmbio presencial. Mas, com o intuito de dar oportunidades de aproximação 

com outras IES do exterior, eventos acadêmicos internacionais foram realizados. 

Com isso, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer novas IES e alguns 



174 
 

detalhes do país da universidade parceria, bem como costumes do país e 

possibilidades de intercâmbio quando a pandemia estiver mais controlada. 

Indicador 3.9 Comunicação da IES com a comunidade externa / Indicador 3.10 

Comunicação da IES com a comunidade interna 

 

 

A Universidade Cruzeiro do Sul entende que o clima organizacional, o 

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

uma ação integrada entre todos os setores e áreas institucionais.   

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

imprescindível a uma boa gestão administrativa e acadêmica, atenda às 

necessidades de comunicação de todos os setores envolvidos, de forma a minimizar 

eventuais ruídos que possam comprometer o clima organizacional e o bom 

andamento de suas respectivas atividades.  

As decisões de comunicação são subsidiadas pelos dados obtidos a partir de 

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

sempre norteadas pelas diretrizes do PDI.  

A Diretoria de Marketing e Comunicação, atualmente composta pelas 

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

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

EAD, criadas para atender demandas não só da Universidade, mas do grupo do qual 

é integrante, com foco na reputação e identidade das marcas, captação de novos 

alunos, retenção, expansão da modalidade EAD e otimização dos recursos 

disponíveis para atendimento da IES, sempre alinhados com a área acadêmica e 

demais instâncias.  

As ações de comunicação da Universidade Cruzeiro do Sul são pensadas 

sempre com o objetivo de promover a integração dos seus públicos estratégicos: 

ALUNOS – PROFESSORES – FUNCIONÁRIOS e a SOCIEDADE. Esta 

preocupação é justificada pela crença da Universidade de que o sucesso de suas 

atividades reside na compreensão de que a informação é o elemento fundamental 

para promover uma atuação mais eficaz por parte de seu corpo de funcionários 

(corpo docente e administrativo), para o melhor aproveitamento dos recursos 

oferecidos pela Universidade por parte do seu corpo discente e, ainda, para a 

disseminação do conhecimento produzido em seus cursos e projetos de pesquisas.  
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Para cumprir esse objetivo, a Universidade utiliza-se de diversos meios de 

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

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

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

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

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

unidade, adequação, pertinência e fidelidade da mensagem / informação. Neste 

processo, são utilizadas as seguintes ferramentas/canais de comunicação:  

• Manual do 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.   

• 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 aos docentes e 

colaboradores, com as principais notícias de cada instituição 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 – Praticamente não usados em 2021.  

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

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

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

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

institucional e, em ocasiões especiais, da comunidade externa. Em 2021, 

apenas em formato virtual, transmitidos pelos Youtube, Facebook, Collaborate 

ou outra plataforma de streaming. 
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• Campanhas publicitárias – elaboradas com base na análise da avaliação de 

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

estratégico da marca e podem ser realizadas para atender demandas 

pontuais, como lançamento de novo campus (Santo Amaro, Guarulhos e Villa-

Lobos). Em 2021, foram utilizadas mídias como TV, rádio, metrô, busdoor, 

além de canais digitais, que vem ganhando relevância nos últimos anos. 

• 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. Em 2021, 

praticamente apenas foram produzidos impressos para ações comerciais, 

realizadas observando medidas restritivas dos governos locais. 

• 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, tendências e 

avisos/comunicados importantes. Em 2021, as transmissões de lives 

continuaram pelo Facebook, Instagram e Youtube, ampliando o alcance e 

aumentando consideravelmente o engajamento. 

• Mensagens SMS – mensagens eletrônicas enviadas para os celulares 

cadastrados, atende basicamente 2 públicos: alunos, com informações 

específicas, como início do semestre letivo, rematrícula, eventual mudança de 

alguma atividade acadêmica de última hora (ex.: suspensão de aula em 

função de greve), e candidatos, com lembrete da data da prova e publicação 

do resultado, por exemplo.  

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

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

de candidatos e alunos (SAC 2.0) pelas redes sociais.   

• Assessoria de imprensa – coordenado por equipe interna (Comunicação 

Corporativa), 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.   
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• 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 a 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.    

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 avaliação de pontos fortes, potencializando e aumentando 

o engajamento entre a marca e seu público.  
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• Clipping - envio de matérias / reportagens veiculadas em rádio, TV, jornais, 

sites e revistas que citam a Universidade e suas concorrentes para gestores 

acadêmicos e técnico-administrativos da Instituição, para acompanhamento 

do mercado.  

• Monitoramento de mercado – atividade desempenhada por equipe 

especializada com uso de ferramentas e plataformas para subsidiar decisões 

estratégicas para oferta de cursos, turnos e condições comerciais que 

assegurem o objetivo estabelecido.   

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

candidatos. 

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 Campi. 

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

correspondente, para as devidas providências. A seguir os atendimentos realizados 

no triênio 2019-2021 referente apenas ao processo Ouvidoria / estou com 

problemas. 

 

Quadro - Atendimentos de Ouvidoria / Estou com problemas 

ATENDIMENTOS DE OUVIDORIA / ESTOU COM PROBLEMAS 

Setor/Meios Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 

CAA – Presencial 1.617 751 781 

Fonte: Gerencia dos programas de atendimento.   

 

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. 
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Indicador 3.11 Política de atendimento aos discentes  

 

Canais de atendimento ao aluno 

 

A Universidade Cruzeiro do Sul conta com um time de atendimento dedicado 

a dar andamento em todas as solicitações, dúvidas e necessidades dos nossos 

alunos. 

Nossos canais de atendimento estão em constante modernização, com foco 

em tornar sua experiência a cada dia mais ágil e assertiva. 

Conheça os recursos disponíveis: 

• Estela: Assistente virtual com inteligência artificial da IBM Watson – uma das 

mais avançadas tecnologias no mercado – que atende, interage e orienta por 

meio de um chat 24 horas por dia e 7 dias da semana.  

• Chat CAA: De acordo com a necessidade, a Estela pode direcionar para um 

chat humano, destinado ao contato direto e on-line com os nossos 

atendentes. 

• CAA Online: Disponível na Área do Aluno, com diversos serviços e abertura 

de protocolos em áreas, como Financeiro, Secretaria, Coordenação de Curso, 

Crédito Educativo e outros. Lá também é possível acompanhar o andamento 

dos processos e manter um registro de todas as interações feitas ao longo da 

sua vida acadêmica. 

• Agendamento para CAA Presencial: Em casos mais complexos, é possível 

agendar com a nossa assistente virtual o atendimento presencial na CAA. 

Vale destacar que essa modalidade está funcionando de acordo com os 

decretos municipais e limitações em número de pessoas.  

Todos esses esforços têm permitido que um grande número de atendimentos 

seja realizado nesse período de limitações no contato social. 

 

Educação a distância  

 

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 
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ações comprovadamente exitosas ou inovadoras em consonância com o mercado 

de trabalho. Dentre essas ações destacam-se: 

- Disciplina de Coordenação - tem o objetivo de manter a comunicação do 

coordenador com o corpo discente durante todo o curso, tendo em vista a 

divulgação de eventos importantes na área do curso, sugestões de atividades 

complementares e o reforço de avisos importantes, tais como prazos relativos 

à avaliação – data de provas e agendamento –, prazos para validação de 

Atividades Complementares, entre outros. 

- Horário de plantão do Coordenador do Curso - ocorre com dia e período 

determinados no começo de cada módulo ou em momentos específicos do 

curso, a depender do tipo de atividade proposta, para contato síncrono com 

os estudantes por meio da ferramenta de chat disponível no AVA. 

- Disciplina de Ambientação - é uma atividade obrigatória para os discentes 

ingressantes, com o objetivo de familiarizá-los não só com a modalidade de 

ensino a distância, mas também com o uso das ferramentas que o AVA 

dispõe para o desenvolvimento das disciplinas do curso e para garantir a 

interação com a tutoria e com o suporte técnico. Nela o aluno conta com 

alguns espaços específicos de comunicação no AVA, como fóruns de 

discussão e de dúvida, além dos espaços de mensagens e de 

webconferências com o tutor, entre outros. 

- Aula Inaugural - é uma atividade realizada nos polos de Educação a 

Distância em que se apresentam ao aluno toda a infraestrutura disponível na 

Instituição, o ambiente Virtual de Aprendizagem e o que está previsto no 

curso. Nessa ação, além da integração com a instituição, é estabelecido 

maior envolvimento do discente com o seu polo de educação a distância. 

- Nivelamento Português e Matemática - este projeto apresenta uma 

proposta de sistema de aprendizagem adaptativa on-line, estruturado por 

meio trilhas de aprendizagem gamificadas e integração de chatbot para 

subsidiar o desenvolvimento de competências básicas dos estudantes 

ingressantes em cursos superiores. Com base nos princípios do ensino 

personalizado, dois cursos on-line foram desenvolvidos: de Matemática e de 

Língua Portuguesa. O termo “competências básicas de aprendizagem” 

atribuído aos cursos foi utilizado em menção ao conceito de “nivelamento”, 

apresentado pelo Ministério da Educação, como exigência e recomendação 
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às instituições de ensino superior para atividades de atendimento aos alunos, 

com programas de nivelamento e reforço pedagógico. Sendo assim, os 

cursos têm como objetivo melhorar a prática da escrita e de interpretação de 

textos e de cálculos básicos, proporcionando a revisão de conteúdos dos 

Ensinos Fundamental e Médio, por intermédio de atividades específicas 

disponibilizadas no AVA. 

- Área do Aluno - é um espaço específico, acessado por meio do site da 

Instituição, disponível aos estudantes durante todo o período letivo para 

atualizar dados cadastrais, consultar notas e histórico escolar, obter 

informações sobre o setor financeiro (boletos, demonstrativos financeiros). 

Nessa área dedicada ao estudante, ele encontra, também, links para realizar 

agendamento de provas, requerimento de matrícula e rematrícula e para obter 

informações descritas em materiais produzidos exclusivamente para orientá-

lo, tais como: Manual do Aluno, Manual do AVA, Manual das Atividades 

Complementares. Além disso, nessa área, o aluno pode acessar a Biblioteca 

Virtual e a Central de Atendimento ao Aluno – CAA – on-line. 

- CAA on-line - é o espaço em que o estudante tem acesso a procedimentos 

internos, ao calendário e a declarações on-line que são validadas 

eletronicamente. Entre as declarações disponíveis, estão transferências 

Internas (Curso e Polo), trancamento de matrícula, revisão de média/provas 

regimentais/exames especiais, reativação de 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. 
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Infográfico – Setor de Análise Curricular - Alunos 

 

- Gerência de Sucesso do Aluno e de Relacionamento com Polos - é 

composta por uma equipe que trabalha para auxiliar o discente na solução 

dos problemas relativos ao acesso e à utilização das ferramentas do AVA 

bem como em questões acadêmico-administrativas. O contato com a equipe 

do Setor de Relacionamento ocorre a partir dos processos CAAs abertos 

pelos estudantes, via área do aluno. O atendimento é realizado de segunda a 

sexta-feira. Os infográficos a seguir representam as áreas internas que 

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

atendimento ao discente. 

- Núcleo de estágios - é o setor vinculado à Gerência de Graduação EaD e 

Educação Profissional responsável pelo acompanhamento dos estágios não 

obrigatórios remunerados e estágios curriculares supervisionados, quando 

previstos no PPC. Este setor também acompanha os convênios com escolas 

e/ou empresas em que os discentes podem realizar seus estágios. Há um 

sistema específico para gerenciamento dessas ações, que permite apresentar 
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aos estudantes várias oportunidades de experiência profissional e de 

direcionamento de sua carreira ao longo do curso. O Núcleo de Estágio está 

organizado de acordo com os ciclos e fluxos a seguir. 

 

Figura - 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 avaliações presenciais, além de receber capacitação 

para a utilização do AVA. 

- Plataforma de Trabalhabilidade - tem como objetivo proporcionar ao corpo 

discente da IES um contato direto com oportunidades de emprego e 

orientações sobre o mercado de trabalho. Por meio dessa plataforma, 

estabelece-se um vínculo entre as principais empresas contratantes do País e 

a Instituição; além de possibilitar ao estudante preencher um currículo que 

poderá ser compartilhado em redes sociais voltadas para o mercado de 

trabalho e apresentar suas competências técnicas e transversais (soft skills) 

aos empregadores. 
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- Programas de Bolsas de Estudo - têm como objetivo minimizar problemas 

econômico-financeiros. Para tanto, a Instituição possibilita aos discentes 

alguns incentivos e concessões de bolsas de estudo (próprias ou do 

Governo), incluindo descontos em cursos de pós-graduação na modalidade a 

distância em qualquer instituição da Cruzeiro do Sul Educacional. 

- Plano de Acompanhamento de Carreira (PAC) – o projeto tem como foco 

auxiliar no desenvolvimento de carreira dos alunos desde o primeiro semestre 

do curso, continuando após a conclusão. Todas as etapas do projeto são 

realizadas em uma plataforma específica, que permite acompanhamento do 

progresso do estudante, gerando indicadores relevantes de empregabilidade, 

conectando-o a potenciais oportunidades de estágio e/ou de emprego. 

- NPAI (Núcleo Permanente de Acessibilidade e Inclusão) atende os 

acadêmicos deficientes e os professores que contam com apoio e suporte do 

Núcleo. Auxilia o acadêmico deficiente na elaboração de provas e trabalhos 

acadêmicos. Disponibiliza, também, orientação psicológica aos acadêmicos, 

caso necessitem. 

No tocante à permanência do aluno, destaca-se a adesão da Instituição: 

• Ao Programa FIES, do Governo Federal, que concede financiamento de até 

100% do valor da mensalidade. 

• Ao Programa Escola da Família, de âmbito estadual, que consiste na parceria 

entre o Governo do Estado e as instituições particulares na concessão de 

bolsa de 100% para estudantes de cursos de licenciatura. 

• Ao PROUNI (Programa Universidade para Todos), criado pelo Governo 

Federal, em 2004, e institucionalizado por meio da Lei nº 11.096, de 13 de 

janeiro de 2005, que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, em instituições privadas de educação superior. 

A instituição propõe-se a manter a política de acesso e de permanência do 

discente no ensino superior, orientada por diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Educação e por diretrizes institucionais. Ressalta-se que a Instituição tem como 

preocupação o aprimoramento constante dos programas de apoio psicopedagógico 

e psicossocial para atendimento às diferentes necessidades do alunado. 

A Instituição apoia a organização e a participação estudantil por meio da 

representação discente, conforme determinam o Estatuto e o Regimento, em todos 
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os colegiados deliberativos e consultivos da IES, além de comissões temáticas, 

quando necessário. Os representantes, membros titulares dos Colegiados de que 

participam, são indicados pelo Órgão de Representação Estudantil e nomeados pelo 

Reitor. 

 

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.  

Os atendimentos no setor de estágio em 2020 e 2021 estão resumidos no 

quadro abaixo: 

 

Quadro – Estágios  

Processos de estágio Resultados 2020 Resultados 2021 

Campus São Miguel Paulista  1500 1520 

Campus Anália Franco 400 450 

Campus Liberdade 300 250 

Campus Paulista 400 600 

about:blank#estagioPres
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Campus Santo Amaro 38 120 

Total 2.638 2.940 

Fonte: Assessoria de Extensão. 

 

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 

condição especial o acesso e a participação ativa na vida acadêmica, possibilitando-

lhe o exercício pleno da sua cidadania, foi instituída a Comissão de Acessibilidade e 
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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, a comissão foi 

instituída 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 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 com deficiência 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 NACE 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 Trancamento 

F M F M 

512 315 197 15 10 4 6 

 Fonte: NACE 
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Quadro - Alunos com deficiência por campus  

 Campus Cruzeiro do Sul  

Período AF GUA LIB PTA SM SA VL 

Manhã 20 11 32 26 58 14 5 

Tarde 1 - 5 - 3 - - 

Noite 48 32 36 56 112 42 11 

Total 69 43 73 82 173 56 16 

 Fonte: NACE 
 

Quadro – Tipos de condição  

Condição  SA GUA AF LIB PTA SM VL Matriculados 

Altas habilidades    3 3  2  8 

Artrite reumatoide   1     1 

Autismo     1   1 

Baixa visão 13 5 13 8 17 60 1 117 

Cegueira   1 2 2 10  15 

Deficiência auditiva  4 2 6 5 8 11  36 

Deficiência física 12 7 17 12 13 40 2 103 

Deficiência intelectual  1 1 1  3  6 

Deficiência mental   1 1 1 3 1 7 

Deficiência múltipla    1 1 1  3 

Déficit de aprendizagem   1 1 1 2  5 

Déficit de atenção   1 1 1 1  4 

Dislexia   1 2 2 1  6 

Lupus  1      1 

Psicose      1  1 

Síndrome de Asperger     1 2   3 

Síndrome de Rett  1      1 

Síndrome de Tourette     1   1 

Surdocegueira 3  1     4 

Surdez   1  1 4  6 

Transtorno de ansiedade       1  1 

Transtorno desiderativo da 
infância 

    1   1 

Transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade 

1  2 1 2 2  8 

Outros 4 8 14 12 15 22 7 82 (*) 

Total 37 25 64 51 69 164 11 421 

Fonte: NACE. (*) apesar das várias tentativas de contato, 82 graduandos não nos deram retorno sobre a 

confirmação de sua condição especial. 
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 Quadro – Outros dados observados  

Outros dados observados Quantidade 

Alunos já atendidos (com interprete e/ou ledor) 09 

Alunos atendidos por psicopedagoga 07 

Atendidos que não informaram a condição especial 19 

Sem sucesso no contato e-mail e ligação 82 

 Fonte: NACE 

 

Um dado relevante observado é que todos os alunos e/ou responsáveis que 

dão retorno aos nossos contatos, 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: 

 

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. 

 

Garantia da Acessibilidade: Aluno com Deficiência  

 

A cada início de semestre é gerado o relatório dos alunos com condição 

especial, a partir desta informação o NACE entra em contato, para confirmar a 

condição. Para os alunos cegos/baixa visão há oferta do ledor e do escriba; aos 

alunos com surdez e/ou deficiência auditiva oferta do acompanhamento do 

tradutor/intérprete de libras. Para os graduandos com outras condições especiais 

(transtorno de déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – 

TDAH, dislexia, dificuldades de aprendizagem, síndrome de Aspeger, dentre outras), 

o aluno é consultado se tem interesse em participar do grupo de atendimento em 

psicopedagogia, se necessita de apoio ou algum outro recurso, durante as aulas e 

atividades desenvolvidas em sala e extra sala.  
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Participação nas Semanas de Planejamento da Graduação  

 

 O NACE teve a oportunidade de fazer a explanação de suas atividades que 

visam a acessibilidade dos alunos com deficiência e condição especial, na Semana 

de Planejamento da Graduação, nos últimos anos a Pró-reitoria de Graduação tem 

disponibilizado espaço, com o objetivo de sensibilizar a comunidade docente sobre a 

importância da acessibilidade e permanência dos graduandos com deficiência ou 

condição especial na Universidade.  

 

Interlocução com diferentes setores da Universidade 

 

 A busca de interlocução com os diferentes setores da Universidade, também 

tem sido uma forma de promover e garantir a acessibilidade do graduando nos 

diferentes espaços: setor administrativo, Central de Atendimento ao Aluno, 

bibliotecas, laboratórios de informática, coordenações dos cursos, buscando 

conhecer as possíveis fragilidades com relação a acessibilidade voltadas ao campus 

e aos cursos. 

 Discutimos ações junto a PREAD, visando o ajuste na produção dos 

materiais didáticos, para garantir o efetivo acesso universal a todos os alunos. No 

entanto, até o momento não tivemos casos de alunos com deficiência e/ou condição 

especial, que necessitassem de ajustes pontuais específicos no material didático, 

considerando os diferentes tipos de acessibilidade.  

Por ocasião das avaliações regimental e final, há ações conjuntas que 

permitam utilizar as ferramentas do campus virtual quanto a acessibilidade dos 

graduandos para a execução das provas das disciplinas online.  

 No final do mês de novembro de 2021, iniciamos junto com o setor de 

Recursos Humanos, um projeto para a contratação dos graduandos atendidos pelo 

Núcleo de Acessibilidade, para executar atividade de auxiliar de pesquisa. 

Posteriormente, dada a especificidade da atividade convidamos a Pró-reitoria de 

Pós-graduação para fazer parte do projeto, que está sendo desenvolvido junto aos 

dois Núcleos (Cruzeiro do Sul e UNICID), inicialmente intitulado como Projeto 

Auxiliar de Pesquisa/Iniciação Científica e, posteriormente Projeto Incluir da Cruzeiro 

do Sul Educacional – PICSE. 
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O graduando, com condição especial, de diferentes áreas do conhecimento e 

atuação, contratado pela Universidade, como assistente de pesquisa e/ou 

desenvolver seu próprio projeto de Iniciação Científica, será um pesquisador com um 

contrato temporário. Terá como finalidade auxiliar em pesquisas acadêmicas sobre 

as questões que envolvem a pessoa com deficiência dentro e fora dos espaços 

acadêmicos (legislação, direitos, cidadania, trabalho, social, saúde e educação) ou 

outros temas ligados a linha de pesquisa do professor orientador.  

  A partir de março de 2022, iniciaremos a áudio descrição dos links do site da 

Universidade, no sentido de torná-lo mais acessível a todos alunos, inclusive para 

aqueles com deficiência visual e cegueira. 

 

Interlocução com outros Núcleos de Acessibilidade do Grupo Cruzeiro do Sul 

Educacional 

 

Os Núcleos de Acessibilidade da Universidade Cruzeiro do Sul e da 

Universidade Cidade de São Paulo consideraram ser relevante propor a realização 

de um encontro virtual com a participação dos Núcleos de Acessibilidade das 

instituições que compõem o Grupo Educacional Cruzeiro do Sul, e também com 

outras instituições de ensino superior, de modo a construir um espaço para o 

diálogo, discussão, socialização e troca de experiências sobre as ações e propostas 

que foram e vem sendo desenvolvidas no sentido de prover aos alunos com 

deficiência ou qualquer outra condição especial o acesso e a permanência, não 

somente nos espaços, mas de tudo o que envolve esse ambiente acadêmico. A 

realização desse encontro pode representar uma oportunidade ímpar de 

compartilhamento e construção de conhecimento, podendo contar com a 

participação de coordenadores dos Núcleos de Acessibilidade e pesquisadores na 

área da inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior que terão a 

oportunidade de agregar valor ao processo de construção de uma abordagem e uma 

ação docente inclusiva. 
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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 

 

A inclusão escolar se impõe no cenário educacional brasileiro, não se 

restringindo apenas às pessoas com deficiência. 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 Mundial para Todos e de 

Salamanca, das quais o Brasil é signatário, que, juntamente com as leis nacionais 

(Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Estatuto da Criança e do 

Adolescente n° 8.069, de 13 de julho de 1990, 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 entende sua responsabilidade com relação à formação de 

profissionais competentes e cientes da complexidade de seu papel. Em todos os 

projetos e programas vinculados à Instituição, os alunos dos cursos de Licenciatura 

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, além de poderem se 

inscrever em editais para bolsas de diferentes órgãos.  

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 (PRP) 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 eventos.  
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 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 teórico-prática, em sintonia com a metodologia institucional, 

é viabilizada como modelo de integração no processo de ensino-

aprendizagem.  

Em 2020, dá-se continuidade à parceria da Universidade com a CAPES, por 

meio do edital do PIBID CAPES - 02/2020 (outubro/2020 a abril/2022). Em função 

das propostas apresentadas, a instituição recebeu desse órgão de fomento à 

pesquisa 48 bolsas para os 3 subprojetos aprovados nas áreas de Artes Visuais, 

Educação Física e Pedagogia.  

 Programa de Residência Pedagógica (PRP) – tem por objetivo aperfeiçoar 

a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do 

desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam 

o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática 

profissional docente. 

Dá-se, em 2020, continuidade à parceria da Universidade com a CAPES, por 

meio do edital do PRP CAPES - 02/2020 (outubro/2020 a abril/2022). Em função das 

propostas apresentadas, a instituição recebeu desse órgão de fomento à pesquisa 

100 bolsas para os 4 subprojetos aprovados nas áreas de Educação Física, Letras e 

Pedagogia.  

O desenvolvimento desses Programas (PIBID e PRP) segue as propostas de 

cada subprojeto das áreas envolvidas e se dá em encontros semanais com o grupo 

(Supervisor / Preceptor, Docente Orientador / Coordenador de Área / Residentes), 

organizados pelos Docentes Orientadores / Coordenadores de Área 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. 

A produção dos alunos tem sido sistematicamente apresentada em eventos 

acadêmicos que congregam as diferentes áreas de pesquisa. 

A participação da Universidade no PRP e PIBID possibilita a consolidação de 

parcerias com as redes municipal, estadual e federal de ensino e promove a  
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visibilidade dos cursos de licenciatura da IES, potencializando as propostas de 

estágio curricular supervisionado que vêm sendo desenvolvidas.  

Entende-se que tais parcerias mobilizam o regime de colaboração entre 

Universidade e Escola, que pode indicar caminhos para a reformulação curricular ou, 

ainda, ajudar a conceber espaços formativos outros que corroborem com a formação 

de professores.  

A imersão na escola possibilita a compreensão, por exemplo, da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e entre teoria e prática na 

formação docente, e, ainda, das indicações da Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC) para, a partir dela, desencadear estudos de materiais curriculares, 

proposição de planos de aula e sequências didáticas, além de elaboração de 

diferentes produtos educacionais, nas diversas áreas de conhecimento.  

Considerando-se essa formação como um processo contínuo, a participação 

da IES em ambos os Programas possibilita reflexões teóricas que ajudam a 

(re)pensar ações formativas ao longo dos cursos de graduação e a evidenciar o 

estágio supervisionado como um momento importante para a construção da 

identidade profissional docente. 

 Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) - Conforme Resolução 

CONSU nº 16, de 20 de junho de 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 tem apoiado os seguintes encontros: 
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-  ENIC – a Instituição tem se empenhado, a cada ano, em criar 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 

Universidade realiza anualmente o Encontro de Iniciação Científica (ENIC). O 

encontro cumpre 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. Em 2021, foi realizado o XVI ENIC com ampla participação da 

comunidade acadêmica e apresentação de 313 trabalhos 

 ENID – A instituição, ciente de sua responsabilidade com a formação de 

professores para a Educação Básica promove, desde 2014, o Encontro 

Nacional de Iniciação à Docência (ENID). Neste encontro são apresentados 

os trabalhos de alunos bolsistas e voluntários do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e do Programa Residência 

Pedagógica (PRP). Em 2019, foi realizado o VI ENID. Em 2020, em função 

da pandemia, o ENID foi suspenso. Em 2021, optou-se pela organização de 

um encontro nacional que unificasse todas as IES da Cruzeiro do Sul 

Educacional (CSED). Assim, nos dias 15 e 16 de outubro, foi realizado o 1º 

Encontro Nacional PIBID e Residência Pedagógica. Práticas, Vivências, 

Memórias e Parcerias: Professores em Formação. 

 Mobilidade Acadêmica com Instituições Nacionais e Internacionais – a 

Universidade, pensando no processo de desterritorialização e globalização na 

educação e nas políticas de mobilidade acadêmica com instituições nacionais 

e internacionais, criou o Escritório de Internacionalização e Redes de 

Cooperação - EIRC, que está integrado ao Núcleo dos Escritórios de 

Internacionalização e Redes de Cooperação da Cruzeiro do Sul Educacional 

– NEIRC. A finalidade do EIRC é viabilizar a atuação em redes, o 

planejamento estratégico geral, apoio e acompanhamento dos programas, 

projetos e ações de internacionalização cultural e/ou acadêmica.  

 Repositório Institucional de Trabalhos de Conclusão de Cursos, 

Dissertações e Teses – para fomentar a produção no ensino de graduação, 

bem como a divulgação de trabalhos de natureza científica, a Biblioteca 

desenvolveu um Repositório Institucional que permite a socialização de textos 

integrais ou parciais de trabalhos de conclusão de curso por alunos da 
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graduação e da pós-graduação lato sensu, bem como de dissertações e teses 

defendidas por alunos dos programas de pós-graduação stricto sensu. Dessa 

maneira, observando-se os regulamentos de Trabalhos de Conclusão de 

Curso - TCC na graduação e na pós-graduação lato sensu, bem como dos 

Programas de Pós-graduação stricto sensu (Dissertações e Teses), os 

trabalhos são enviados para a inclusão no Repositório, ficando disponíveis ao 

público em geral. 

 

Graduação a Distância 

 

A IES está consolidada entre as instituições de educação superior brasileiras 

como de grande porte e que têm compromisso com a qualidade da formação que 

oferece; por isso, orienta sua ação educativa na participação ativa e crítica do aluno 

em sua aquisição de conhecimentos práticos e teóricos. 

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

nacional e internacionalmente, o que permite aos estudantes uma maior 

possibilidade de realizações de atividades acadêmicas em relação à produção 

intelectual e artística e à participação em projetos de extensão que extrapolam os 

limites regionais da Instituição, levando o conhecimento e as vivências práticas a 

todo o país. Há, ainda, parcerias e convênios para intercâmbio de alunos de 

graduação, vinculados a projetos de pesquisa realizados em colaboração com 

docentes da instituição e de pesquisadores de outros países. 

Essas atividades também são consideradas nas políticas institucionais e nas 

ações de estímulo e de difusão para a produção acadêmica discente. 

A Instituição preza pelo caráter da pesquisa e pela difusão do conhecimento 

de forma abrangente, sempre promovendo a participação dos estudantes em 

congressos nacionais e/ou internacionais, por meio de bolsas de pesquisa e com 

auxílio de incentivos logísticos e financeiro. Na Instituição, as ações de estímulo à 

produção acadêmica resultam em publicações científicas, didático-pedagógicas, 

tecnológicas, artísticas e culturais, em grande parte, a partir de planejamentos 

internos previstos nos projetos pedagógicos dos cursos e em ações desenvolvidas 

nos polos de educação a distância. 

Na EaD, entre algumas ações com intuito de ampliar a publicação acadêmica 

dos discentes, temos o Projeto de Práticas de Investigação, cujo objetivo é o de 
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despertar a vocação científica dos estudantes de graduação, mediante a 

participação em atividades de pesquisa sob orientação de docentes qualificados, 

contribuindo, desta forma, para a formação acadêmica e profissional do aluno. 

O Projeto caracteriza-se por ser um instrumento de apoio teórico e 

metodológico à realização de ações que entrelaçam a teoria e a prática e se 

constituem em um canal importante na preparação de um aluno sensível à produção 

do conhecimento; como processo contínuo e que pode acontecer em todas as 

esferas da vida universitária. As atividades investigativas visam ao estudo contínuo e 

à produção sistemática de conhecimento científico, tecnológico e humanístico, 

envolvendo os discentes e os docentes do ensino a distância. 

São objetivos específicos do Projeto de Práticas de Investigação: 

I. Despertar a vocação científica, incentivando talentos entre estudantes de 

graduação. 

II. Incentivar a produção de conhecimento, de inovação, de desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

III. Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a 

qualquer atividade profissional. 

IV. Proporcionar ao bolsista a aprendizagem de métodos e de técnicas de 

pesquisa, bem como estimular o pensamento científico e criativo, ampliando a 

formação do discente. 

V. Estimular o envolvimento dos estudantes de graduação nas atividades 

científica, tecnológica e artístico-cultural. 

O Programa se caracteriza pela concentração em três áreas temáticas, que 

são congruentes com os objetivos específicos propostos anteriormente. São elas: 

I. Formação de Professores e Produção de Conhecimento. 

II. Políticas Públicas. 

III. Empreendedorismo e Inovação. 

No eixo temático Formação de Professores e Produção de Conhecimento, 

pretende-se proporcionar oportunidades para a criação e a participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador, 

permitindo que estes estudantes busquem a superação de dificuldades no processo 

de ensino/aprendizagem. 

Diversas temáticas podem ser discutidas nesta área de concentração, 

possibilitando a apresentação de diversas opções teóricas e metodológicas, além de 
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instigar o debate de outros temas complexos e atuais, como: a interdisciplinaridade, 

a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, as tecnologias aplicadas ao contexto 

escolar e a produção de conhecimento no universo escolar. 

O eixo de Políticas Públicas compreende o conjunto de ações e de decisões 

do Estado, voltadas para resolver, ou não, um problema apresentado pela 

sociedade. Colocado de outra maneira, as Políticas Públicas são o conjunto de 

ações, de metas e de planos que os Governos, nacionais, estaduais ou municipais, 

traçam com o objetivo de promover o bem-estar da sociedade. 

Este eixo privilegia a análise do desenho, a execução das políticas públicas, 

em áreas como economia, meio ambiente e questões sociais, assim como a busca 

de novas formas de gestão dos problemas que são latentes na sociedade brasileira. 

O eixo de Empreendedorismo e Inovação pretende contribuir para a 

formação acadêmica dos estudantes, por meio da pesquisa científica, do fomento e 

da divulgação das novas tecnologias de inovação e empreendedorismo, objetivando 

sempre a articulação entre as ações universitárias e a sociedade como um todo, de 

modo a oportunizar o diálogo constante e produtivo. 

Este eixo privilegia o desenvolvimento e a transferência de novos saberes e 

de inovação, cujo objetivo é o de contribuir para o engajamento de recursos 

humanos, que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora do País. 

 

Pós-graduação lato sensu EaD e Presencial 

 

A Instituição preza pelo caráter da pesquisa, confecção de projetos e pela 

difusão do conhecimento de forma abrangente, sempre incentivando a participação 

dos estudantes em congressos nacionais e/ou internacionais. 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.  

No eixo temático Formação de Professores e Produção de Conhecimento, 

pretende-se proporcionar oportunidades para a criação e a participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador, 

permitindo que estes estudantes busquem a superação de dificuldades no processo 

de ensino/aprendizagem. 
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Diversas temáticas podem ser discutidas nesta área de concentração, 

possibilitando a apresentação de diversas opções teóricas e metodológicas, além de 

instigar o debate de outros temas complexos e atuais, como: a interdisciplinaridade, 

a transdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, as tecnologias aplicadas ao contexto 

escolar e a produção de conhecimento no universo escolar. 

O eixo de Políticas Públicas compreende o conjunto de ações e de decisões 

do Estado, voltadas para resolver, ou não, um problema apresentado pela 

sociedade. Colocado de outra maneira, as Políticas Públicas são o conjunto de 

ações, de metas e de planos que os Governos, nacionais, estaduais ou municipais, 

traçam com o objetivo de promover o bem-estar da sociedade. 

Este eixo privilegia a análise do desenho, a execução das políticas públicas, 

em áreas como economia, meio ambiente e questões sociais, assim como a busca 

de novas formas de gestão dos problemas que são latentes na sociedade brasileira. 

O eixo de Empreendedorismo e Inovação pretende contribuir para a 

formação acadêmica dos estudantes, por meio da pesquisa científica, do fomento e 

da divulgação das novas tecnologias de inovação e empreendedorismo, objetivando 

sempre a articulação entre as ações universitárias e a sociedade como um todo, de 

modo a oportunizar o diálogo constante e produtivo. 

Este eixo privilegia o desenvolvimento e a transferência de novos saberes e 

de inovação, cujo objetivo é o de contribuir para o engajamento de recursos 

humanos, que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora do País. 

 

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 
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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; 

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 2021, contava com 643 

docentes, dos quais 91,3% com titulação obtida em programa de pós-graduação 

stricto sensu. O quadro abaixo mostra a distribuição da titulação do corpo docente 

no período de 2019 a 2021. 

 

Quadro - Titulação do corpo docente  

Titulação 2019 % 2020 % 2021 % 

Doutores 232 48,3 248 46,9 288 44,8% 

Mestres 214 44,6 244 46,1 299 46,5% 

Especialistas 34 7,1 37 7,0 56 8,7% 

Total 480 100 529 100 643 100 

Fonte: Censo 2021 
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Em termos de Jornada docente, em dezembro de 2021, 319 docentes 

possuíam jornada parcial (49,6%); 242 (37,6%) jornada integral e 82 eram horistas 

(12,8%). 

A tabela a seguir demonstra como se comportou o número de professores em 

jornada no triênio 2019-2021. 

 

Quadro - Jornada do corpo docente  

Jornada 2019 % 2020 % 2021 % 

Tempo Integral 166 34,6 177 33,5 242 37,6% 

Tempo Parcial 210 43,8 201 38,0 319 49,6% 

Horistas 104 21,6 151 28,5 82 12,8% 

Total 480 100 529 100 643 100 

Fonte: Censo 2021 

 

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 2019-2021: 
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Quadro - Atendimento dos programas de capacitação e qualificação docente  

Programa 2019 2020 2021 

Programa de Capacitação Docente 19 10 2 

Programa de Qualificação Docente 10 3 -- 

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 

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. 
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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 2019 a 2021:  

  

Quadro - Titulação de Funcionários Técnico-administrativos 
  

Titulação 2021 % 

Ensino Fundamental (incompleto)  2 0,21% 

Ensino Fundamental (completo) 8 0,84% 

Ensino Médio 360 37,74% 

Graduação 479 50,21% 

Pós-graduação Lato Sensu 86 9,01% 

Pós-graduação Stricto Sensu 19 1,99% 

Total 954 100% 

Fonte: Recursos Humanos  
  
Quadro - Jornada de Funcionários Técnico-administrativos 

 Jornada 2021 % 

Jornada de 44h 899 94,23% 

Jornada de 20h à 43h 5 0,52% 

Jornada menor que 20h 50 5,25% 

Total 954 100% 

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.  
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Indicador 4.4 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de 

tutores presenciais e a distância  

 

Além da oferta de cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão, na 

modalidade a distância, a Pró-reitoria de Educação a Distância mantém os seguintes 

projetos, atividades e programas em relação à formação continuada de tutores: 

• Atividades do Programa Institucional de Formação, Capacitação e Atualização 

de Docentes, Tutores e Alunos para uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDICs), realizado semestralmente. 

• Atividades do Programa de Formação Continuada de Coordenadores de 

Polos de Educação a Distância. 

• Formação de tutores para cursos a distância, realizada por meio de cursos 

específicos, oferecidos a cada semestre, gratuitamente, com o apoio da 

Universidade Corporativa da Cruzeiro do Sul Virtual. 

As atividades de tutoria para os tutores online, os tutores presenciais e os 

supervisores de tutoria são regidas por regulamento aprovado pelos Conselhos 

Universitários, dentre os quais se pode citar o Quadro de Tutores que estabelece as 

atividades da função de tutor e os diferentes níveis da carreira de tutor na Instituição. 

As Políticas de qualificação são implementadas de acordo com o que 

estabelece o PDI e o Programa de Qualificação e Capacitação de Docentes e 

Tutores. 

A Gerência de Graduação EaD e Educação Profissional juntamente com a 

Universidade Corporativa da Cruzeiro do Sul Virtual promovem, sistematicamente, 

um programa de qualificação dos tutores, por meio de oficinas, workshops, 

seminários e cursos online e presenciais que visam à formação continuada dos 

tutores. As evidências e as documentações destas atividades de qualificação podem 

ser consultadas na própria instituição. 

O programa de formação continuada de tutores engloba quatro dimensões: 

• capacitação no domínio específico do conteúdo; 

• capacitação em mídias de comunicação; 

• capacitação em fundamentos da EAD e no modelo de tutoria; e 

• formação para bem-estar e saúde. 
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Essas quatro dimensões são apresentadas contemplando três eixos: os 

aspectos de aprendizagem, os de comunicação, linguagem e saúde e os 

tecnológicos. Esses eixos são considerados essenciais no modelo de educação a 

distância da Instituição. 

A Supervisão de Tutoria mantém reuniões semanais com os tutores virtuais 

para alinhamento das ações e diretrizes das melhores práticas de tutoria. Há, ainda, 

no AVA, uma comunidade de boas práticas de tutoria em que ficam registrados 

esses encontros e as experiências trocadas entre o grupo. 

Constantemente, assim como os docentes, os tutores são incentivados a 

participarem de congressos nacionais e/ou internacionais, por meio de bolsas de 

pesquisa e com auxílio de incentivos logísticos e financeiro. Na Instituição, as ações 

de estímulo à produção acadêmica resultam em publicações científicas, didático-

pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais, em grande parte, a partir de 

planejamentos internos previstos nos projetos pedagógicos dos cursos e em ações 

desenvolvidas nos polos de educação a distância. Essa política institucional decorre 

do perfil da Instituição, que preza pelo caráter da pesquisa e pela difusão do 

conhecimento de forma abrangente, buscando sempre envolver a comunidade 

acadêmica na promoção contínua do conhecimento. 

 

Indicador 4.5 Processos de gestão institucional 

 

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, de Pós-graduação e Pesquisa, de Educação a Distância 

e  da gerência da Pós-graduação lato sensu e Educação Continuada. 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: PDI (2019-2023, p. 28) 
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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 à 

comunidade interna, prestando serviços à gestão acadêmica ou administrativa, estão os 

seguintes serviços/setores: Secretaria Geral; Comissão Especial do Processo Seletivo; 

Secretaria de Controle e Registros Acadêmicos; Biblioteca; Central de Atendimento ao 

Aluno (CAA); Gerência de Sistemas e Tecnologia da Informação, Procuradoria 

Institucional (PI) e a Comissão Própria de Avaliação (CPA), como parte do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tendo atuação autônoma em 

relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na Instituição. 

As políticas de gestão de pessoas na Universidade são definidas pelo Conselho 

Universitário e implementadas pela Diretoria de Recursos Humanos. Cabe a essa 

diretoria 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 

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 
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Coordenador, Professor Responsável, Equipe de Planejamento Pedagógico, Núcleo de 

Desenvolvimento e Produção de Materiais, Núcleo de Tecnologia, Revisores e Equipe de 

Publicação. Os materiais são produzidos e elaborados de acordo com um protótipo 

previamente definido por intermédio da interação entre coordenador de curso, docente 

responsável e equipe multidisciplinar. 

O sistema de produção e de distribuição dos materiais didáticos está formalizado e 

segue os pressupostos da Cruzeiro do Sul Virtual. O Coordenador do Curso, em conjunto 

com a Equipe Multidisciplinar e em parceria com a equipe pedagógica, de 

desenvolvimento e produção de material e produção audiovisual acadêmica, indica os 

professores que serão responsáveis pela elaboração do conteúdo. A equipe de 

Planejamento, em parceria com a equipe de Desenvolvimento e Produção de Materiais, é 

responsável por orientar o Professor Conteudista a desenvolver suas atividades de 

acordo com os referenciais pedagógicos norteadores dos protótipos desvelados em 

reuniões, oficinas e workshops. 

No modelo Institucional, há manuais de apoio para orientação dos professores 

conteudistas para auxiliar a elaboração de conteúdos de acordo com a disciplina e as 

suas especificidades. Nos referidos manuais, é possível identificar os processos do fluxo 

de produção e, ainda, os elementos que constituem o modelo institucional, notoriamente, 

em concordância com as políticas institucionais para a EaD e os documentos legais. 

Além dos materiais impressos e dos vídeos, há oficinas de orientação pedagógica, 

destinadas aos professores conteudistas, em que são abordados os seguintes temas: 

1. Especificidade do Desenvolvimento e Produção na EaD. 

2. Utilização de Recursos Midiáticos. 

3. Integração com as equipes. 

4. Proposição de atividades. 

5. Acesso ao sistema BPM. 

6. Acesso às Bibliotecas Virtuais. 

7. Prazos e calendários. 

8. Aspectos Pedagógicos e Desenho Educacional. 

9. Produção de Recursos Audiovisuais. 

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, 
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designers instrucionais, desenhistas, cinegrafistas, editores de vídeo etc. As 

especificidades de produção do conteúdo pedagógico em EaD, tais como as 

contempladas na confecção de produtos audiovisuais voltados à educação, exigem, desta 

Instituição, a adoção de infraestrutura e recursos humanos aptos a atender os 

conteudistas no planejamento, na gravação, na edição, na finalização e na armazenagem, 

em servidor competente, de elementos como a apresentação narrada e a videoaula de 

cada uma das unidades das disciplinas preparadas pela Cruzeiro do Sul Virtual. 

A multiplicidade de perfis presentes na concepção das equipes envolvidas no 

processo de produção do conteúdo exprime o viés da interdisciplinaridade, por meio do 

qual competências e habilidades distintas são oportunizadas a favor da aprendizagem. 

Destarte, são contemplados, ainda, treinamentos e cursos de formação continuada às 

equipes, para fomentar novas práticas pedagógicas e tecnológicas, além de ações 

inovadoras para o aprimoramento dos cursos ofertados. 

Após a entrega do conteúdo pelo professor e validação desse conteúdo pelo 

Coordenador/NDE, a equipe de produção dá suporte para a elaboração de todo o material 

pedagógico a ser postado, posteriormente, pela de equipe de tecnologia no AVA. 

Os conteúdos são catalogados e disponibilizados em um servidor destinado à 

composição dos elementos constituintes da oferta de cada disciplina no AVA. Tal etapa 

consiste na criação da disciplina e no enturmamento, na configuração do calendário da 

disciplina (datas, prazos, pontuação), na estruturação dos avisos da disciplina, dos 

conteúdos de orientação didática, das atividades (fóruns, exercícios de sistematização, 

avaliação, resolução de exercícios), na publicação do material teórico e de apoio, das 

videoaulas e das apresentações narradas. 

Cabe ressaltar que o acompanhamento da produção do conteúdo é feito pelas 

equipes juntamente com o coordenador do curso por meio de um sistema de autoria 

institucional - a saber, Cruzeiro do Sul Virtual / BPM - habilitado a gerir, revisar, deliberar e 

acompanhar as diversas etapas do processo de feitura do conteúdo didático-pedagógico. 

O Fluxo de produção via Sistema de Produção de Conteúdo - Cruzeiro do Sul 

Virtual / BPM compreende as seguintes etapas: 

1. Entrega conteúdo pelo autor responsável por sua produção. 

2. Validação do conteúdo produzido pela Coordenação do Curso. 

3. Validação do material pelo Setor de Produção de Conteúdo. 

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. 
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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 

 

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 pela Cruzeiro do Sul 

Virtual, com base nas contribuições teóricas, no documento elaborado pelo MEC 
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(Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância) e nas experiências 

adquiridas ao longo de mais de duas décadas, produzindo materiais para EaD. 

Figura – Fluxo de desenvolvimento e produção de materiais 

 

 

Indicador 4.7 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento 

institucional / Indicador 4.8 Sustentabilidade financeira: participação da 

comunidade interna 

 

Superar e manter em alto nível o referencial de qualidade, tem sido a meta da 

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 
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investimentos nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços. Cabe à 

Instituição, na utilização de recursos dos diversos programas em desenvolvimento, 

organizar os processos internos de forma adequada, ágil e coerente. 

Como descrito no PDI, o conceito de orçamento utilizado pela instituição é mais 

amplo do que a projeção simples de resultados. É uma forma de gestão e de controle que 

pretende atingir os macro-objetivos da IES na intenção de acompanhar e controlar o seu 

dia a dia econômico-financeiro. O grau de detalhamento permite analisar cada nível da 

Instituição para poder atuar em seus diversos segmentos tanto acadêmico como 

administrativo.  
 

Sustentabilidade financeira da instituição e políticas de captação e alocação de 

recursos.  
 

O PDI estabelece diretrizes orçamentárias, tal previsão leva em conta a 

manutenção de cursos existentes, os programas institucionais de pesquisa e de extensão, 

bem como a criação de novos cursos e programas. É importante ressaltar que a 

Instituição vem promovendo um processo contínuo de profissionalização de suas áreas 

técnico-administrativas a fim de melhorar e ampliar os controles e o desempenho para a 

obtenção de resultados positivos. 

A criação de uma Diretoria Financeira estatutária, assim como a descentralização 

das áreas de Contabilidade e Orçamentos, com a criação de uma área de Controladoria, 

com gestores especialistas em cada uma delas, melhorou os níveis de detalhes e o 

acompanhamento e controle da dotação orçamentária e o acompanhamento do custeio. 

As Coordenações de Cursos e os responsáveis pelos laboratórios projetam, em 

função dos cursos vigentes e previstos, suas necessidades de materiais de consumo e 

materiais auxiliares que serão incluídos no orçamento. Da mesma forma, as áreas de 

apoio passam a elaborar projeções que se adaptem a esse orçamento. 

As despesas de manutenção, atualização e implantação são projetadas para 

atender às instalações novas e existentes 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. 
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Da mesma forma que a área acadêmica, as áreas de apoio verificam suas 

necessidades de pessoal e treinamento para atender às metas definidas e elaborar as 

projeções que integram o orçamento. 

Todas essas projeções são compiladas e inseridas na peça orçamentária que, 

quando fechada, é submetida à apreciação da Mantenedora que pode sugerir ajustes ao 

plano em função da análise de resultados, sustentabilidade e viabilidade.  

O acompanhamento e o controle são feitos mensalmente, com análises entre real e 

orçado no mês, trimestre e ano, ou outra periodicidade necessária. Diariamente, um 

acompanhamento entre orçado e liberado de compras e despesas dá uma sinalização às 

áreas quanto ao cumprimento do orçamento. 

A busca contínua pela qualidade e pela sustentabilidade no âmbito do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão são objetivos expressos no PDI da IES.  

A Universidade conta com uma política orçamentária que não se restringe 

unicamente à previsão de receitas e estimativa de despesas. Essa política envolve as 

instâncias de planejamento e gerenciamento administrativo, contábil e financeiro e visa a 

maximizar os recursos orçamentários disponíveis para o atendimento de uma gama de 

necessidades, tanto de custeio quanto de investimento nas áreas de ensino, de pesquisa, 

de extensão e de prestação de serviços. Tendo em vista esse objetivo básico, a política 

de orçamento orienta-se pelos seguintes princípios: 

• disponibilização de recursos orçamentários para garantir um padrão de qualidade 

nos serviços oferecidos à sociedade; 

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

desperdício de recursos; 

• estímulo à elaboração de projetos que possibilitem a captação de recursos em 

agências de fomento, em atividades de pesquisa e de extensão; 

• desenvolvimento de parcerias e convênios com entidades públicas e privadas. 

A manutenção dos recursos para atingir as metas orçamentárias consiste 

essencialmente na cobrança de mensalidades escolares dos alunos. Existem outras 

fontes de captação da Instituição, tais como: taxas, aluguéis de espaços, patrocínios, 

aporte financeiro de órgãos de fomento à pesquisa, serviços, convênios públicos e 

privados que colaboram parcialmente no orçamento geral. 

A 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 
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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 Campi. 

Quadro - Custeio   

2019 2020 2021 

316.746.631 324.527.119 353.404.735 

Fonte: Financeiro 

Quadro - Investimentos  

2019 2020 2021 

30.390.909 19.133.948 33.993.351 

 Fonte: Financeiro 

 

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. 

Os espaços da instituição são mantidos limpos e organizados e permitem o bom 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas, em seus 

campi.  

Figura – Campus São Miguel 

 

Fonte: Site da Universidade 
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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, comercial, secretaria do polo, além de 

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 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 e Sala de Reuniões. 

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).  

 

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 
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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, 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. 
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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. 

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. 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. 
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Figura – Campus Santo Amaro 

 

Fonte: Site da Universidade 

 

O campus Santo Amaro, está localizado na Av. Das Nações Unidas, 18605, Santo 

Amaro, São Paulo, composto por um edifício com 9mil metros quadrados, distribuídos em 

8 pavimentos. O qual comporta salas de aula, biblioteca, laboratórios multidisciplinares, 

bem como os laboratórios de informática, Central de atendimento ao Aluno / financeiro, 

área de convivência com cantina e todos os serviços necessários. 

Figura – Campus Guarulhos 

 
Fonte: Site da Universidade 

No campus Guarulhos, situado à Av. Salgado Filho, 100 – Centro de Guarulhos, 

São Paulo. A Cruzeiro do Sul ocupa um edifício de 16 andares, sendo 2 deles área de 

estacionamento. No 1º Subsolo - Dividido em duas partes, sendo uma parte de 

estacionamento e a outra de setores Acadêmicos-administrativos: Central de Atendimento 

ao Aluno (CAA); Central de Atendimento Financeiro (CAF); Manutenção; Polo EAD; Copa; 

Administrativo; Almoxarifado; Depósito Limpeza; Recepção da Coordenação; 
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Coordenação Acadêmica; Gabinete Reitoria; Sala dos Professores; Atendimento 

Individual; Comercial Presencial; Prova Agendada;  

No 1º Andar encontram-se a área de convivência; Biblioteca;  

Do 2º Andar em diante encontram-se os Laboratórios Multidisciplinares com 

Enfoque em Microscopia e Química; Laboratórios de Informáticas; Sala dos Técnicos de 

Informática; Técnicos de Saúde; Drogário; Almoxarifado; Laboratório de Anatomia; Sala 

de Reuniões – NDE; Professor Tempo Integral; Núcleo de Acessibilidade - NACE; Apoio 

Acadêmico – Achados e Perdidos; Salas de aula. 

Figura – Campus Villa Lobos 

 
Fonte: Site da Universidade 

 

No campus Villa Lobos, situado à Av Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, 

São Paulo, a Cruzeiro do Sul ocupa um edifício de dois blocos e um pátio central. No 

bloco A, encontram-se as salas de aulas nos pavimentos térreo, 2º, 3º e 4º andares, no 1º 

andar Laboratórios de Informática, Núcleo de Acessibilidade–NAce e Apoio Psicológico. 

No subsolo os laboratórios de Engenharias (Civil, Hidráulica e Mecânica).  

Bloco B, no subsolo estão os Laboratórios de Anatomia Humana e Anatomia 

Veterinária, Laboratórios Multidisciplinares de Microscopia e Química, Laboratório de 

Práticas Funcionais da Área da Saúde. Temos ainda no subsolo Sala dos Professores, 

Reitoria, Coordenação e Sala de Reunião NDE. Os demais pavimentos (térreo, 1º, 2º, 3° e 

4º andares) as salas de aula. 

O Pátio central, temos um prédio de único pavimento (térreo), estão instalados: 

Biblioteca, Central de Atendimento ao Aluno – CAA, Departamento Comercial, Polo EAD, 

Área de Convivência, lanchonetes e praça de alimentação.  
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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 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. 

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 

meta 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, por campus: 
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Quadro – Instalações administrativas dos campi 

Instalações 
Administrativas 

Campus São 
Miguel 

Campus 
Anália Franco 

Campus 
Liberdade 

Campus 
Paulista 

Campus 
Santo 
Amaro 

Campus  
Guarulhos 

Campus  
Villa Lobos 

Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

2019 45 2.894,10 13 407,32 29 815,36 7 217,51 - - - - - - 

2020 45 2.894,10 26 696,92 29 815,36 7 217,51 6 141  - -  - - 

2021 45 2.894,10 26 696,92 29 815,36 7 217,51 6 141 12 418,52 2 47 

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:  

 

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). 
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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). 

  

2. Secretaria de Registros Acadêmicos:  

 

Cabe ao setor, os seguintes serviços: cadastro de matrizes curriculares; 

parametrizações dos períodos para matrículas, cadastros das parametrizações 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; transferências diversas de alunos (curso, campus, turma e turno); 

conferência e revisão das análises curriculares realizadas por transferências de outras 

Instituições e de candidatos já diplomados;  acompanhamento do 

lançamento da f requênc ia e das notas ; organização do arquivo - ativo e 

inativo; levantamento de notas e faltas mediante a solicitação de revisão e para dos 

alunos que contaram com exercícios domiciliares para compensação de ausências; 

trancamento e cancelamento de matrículas; destrancamento de matrícula – alterações 

para matriz curricular vigente e respectivo semestre, bem como cadastros das 

dispensas e equivalências; conferência dos prontuários e atualizações dos documentos; 

acompanhamento e apoio aos coordenadores no 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, informações ao financeiro 
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sobre a situação acadêmica para avaliações de devolução de valores; elaboração de 

Relatórios solicitados que envolvam dados acadêmicos; discussão de propostas para 

atualização do sistema informatizado de gestão 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 online, 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. A partir de janeiro de 

2022 a Secretaria emite diplomas digitais, bem como, todos os documentos solicitados 

pelos estudantes são emitidos digitalmente e assinados com e-cpf. 

 

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: 

 



225 
 
Quadro – Salas de aula dos campi 

Salas 
de 

aula 

Campus São 
Miguel 

Campus Anália 
Franco 

Campus 
Liberdade 

Campus 
Paulista 

Campus Santo 
Amaro 

Campus  Campus  

Guarulhos Villa Lobos 

Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

2019 142 10.999,89 72 4718,93 52 3.245,95 76 7.272,95 - - - - - - 

2020 145 1.532,15 74 4.748,08 50 3.106,67 76 7.272,95 29 1.104,00 - - - - 

2021 145 1.532,15 71 4.554,08 50 3.106,67 76 7.272,95 35 1546,04 56 3.511,69 90 5.545,00 

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 

Auditórios 
Campus São 

Miguel 
Campus 

Anália Franco 
Campus 

Liberdade 
Campus 
Paulista 

Campus Santo 
Amaro 

Campus  Campus  

Guarulhos Villa Lobos 

Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

2019 3 603,36 2 420,25 3 137,55 - - - - - - - - 

2020 3 603,36 2 420,25 2 224,55 - - - - - - - - 

2021 3 603,36 2 420,25 2 224,55 - - - - - - - - 

 

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 material de escritório, 

computadores, sistema de refrigeração e climatização e telefone para comunicação 

interna e externa. 
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A seguir apresenta-se a infraestrutura disponível: 
 

Quadros – Gabinetes e salas para docentes dos campi 

Gabinetes 
para 

professores 

Campus São 
Miguel 

Campus 
Anália Franco 

Campus 
Liberdade 

Campus 
Paulista 

Campus 
Santo Amaro 

Campus  Campus  

Guarulhos Villa Lobos 

Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

2019 18 82,55 2 63,26 2 192,99 1 89,32 - - - - - - 

2020 18 82,55 2 63,26 2 192,99 1 92,07 1 44 - - - - 

2021 18 82,55 2 63,26 2 192,99 1 92,07 1 44 2 87,9  - -  

 

 

Salas 
para 

docentes 

Campus São 
Miguel 

Campus 
Anália Franco 

Campus 
Liberdade 

Campus 
Paulista 

Campus 
Santo Amaro 

Campus  Campus  

Guarulhos Villa Lobos 

Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

2019 3 261,93 2 48,93 2 192,99 1 169,73  - - - - - - 

2020 3 261,93 2 48,93 2 192,99 1 169,73 1 80 - - - - 

2021 3 261,93 2 48,93 2 192,99 1 169,73 1 80 1 25,11 1 418 

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.   

A seguir apresenta-se a infraestrutura disponível: 

 

Quadro – Central de atendimento ao aluno dos campi 

Central de 
atendimento 

ao aluno 

Campus São 
Miguel 

Campus 
Anália Franco 

Campus 
Liberdade 

Campus 
Paulista 

Campus 
Santo Amaro 

Campus  Campus  

Guarulhos Villa Lobos 

Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

2019 1 131,41 1 79,9 1 60,62 1 121,25 - - - - - - 

2020 1 131,41 1 79,9 1 60,62 1 121,25 1 87 - - - - 

2021 1 131,41 1 79,9 1 60,62 1 121,25 1 87 1 118,02 1 77 

Obs.: A estrutura detalhada encontra-se em documentos à disposição das comissões de verificação. 

Fonte: Administrativo      
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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. 

A seguir apresenta-se a infraestrutura detalhada dos espaços disponíveis: 
 

Quadro – Espaço de convivência e alimentação dos campi 

Espaço de 
convivência 

e 
alimentação 

Campus São 
Miguel 

Campus 
Anália Franco 

Campus 
Liberdade 

Campus 
Paulista 

Campus 
Santo Amaro 

Campus  Campus  

Guarulhos Villa Lobos 

Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

2019 2 5.453,77 2 429,23 1 315,9 1 119,25 - - - - - - 

2020 2 5.453,77 2 429,23 1 315,9 1 119,25 1 195 - - - - 

2021 2 5.453,77 2 429,23 1 315,9 1 119,25 1 195 1 171,16 1 810 

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 

Laboratórios 
especializados 

Campus São 
Miguel 

Campus Anália 
Franco 

Campus 
Liberdade 

Campus 
Paulista 

Campus 
Santo Amaro 

Campus  Campus  

Guarulhos Villa Lobos 

Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

2019 96 6.286,98 38 2.531,66 24 1.052,55 21 2.381,74 - - - - - - 

2020 96 6.286,98 38 2.531,66 24 1.052,55 17 3.135,39 2 211 - - - - 

2021 96 6.286,98 42 2.835,81 24 1.052,55 17 3135,39 4 300,94 4 299,18 12 938 

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. 

O espaço de trabalho viabiliza de forma plena a atuação dos membros da CPA 

oferecendo um espaço com equipamentos adequados e com acesso à internet. Há, ainda, 
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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 (SIAA) e análise dos dados (QlikSense), 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, 

coordenadores, tutores 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, do tutor e do colaborador. Ao acessá-las, 

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 do 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, buscando atender ao 

critério de validação da amostra, estabelecido em 50% de participação ou erro amostral 

de até 3 pontos. Os índices são encaminhados semanalmente aos gestores, para o 

acompanhamento da avaliação e apoio ao constante processo de comunicação à 

comunidade acadêmica. 

Mais informações estão disponíveis in loco e poderão ser identificadas no momento 

da visita às instalações da CPA. 
 

 

Indicador 5.9 Bibliotecas: infraestrutura / Indicador 5.10 Bibliotecas: plano de 

atualização do acervo 
 

O Sistema de Bibliotecas da Cruzeiro do Sul Educacional coordena as ações 

técnicas das Bibliotecas, objetivando oferecer à comunidade acadêmica uma 
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infraestrutura de informação para atender as áreas de ensino, pesquisa e extensão de 

todas as Unidades do Grupo. 

O Sistema é formado pelas seguintes Bibliotecas: Biblioteca Central Prof. Gilberto 

Padovese - Cruzeiro; Biblioteca Setorial Campus Anália Franco – Cruzeiro; Biblioteca 

Setorial Campus Liberdade – Cruzeiro; Biblioteca Setorial Campus Paulista – Cruzeiro; 

Biblioteca Setorial Campus Santo Amaro – Cruzeiro; Biblioteca Setorial Campus 

Guarulhos; Biblioteca Setorial Campus Villa Lobos; Biblioteca Setorial Campus Martim de 

Sá – Módulo; Biblioteca Governador Eurico Rezende – UDF; Biblioteca Prof. Lúcio de 

Souza – Campus Tatuapé – UNICID; Biblioteca Setorial – Campus Pinheiros – UNICID; 

Biblioteca da Universidade de Franca – UNIFRAN; Biblioteca da Faculdade São 

Sebastião – FASS; Biblioteca Setorial Dr. Novelli Júnior – Campus Salto – CEUNSP; 

Biblioteca Setorial Santa Madalena – Campus Itu - CEUNSP; Biblioteca CESUCA; 

Biblioteca do Centro Univ. da Serra Gaúcha - FSG (Caxias); Biblioteca da Faculdade da 

Serra Gaúcha de Bento Gonçalves – FSG (Bento); Biblioteca Central Mons. Marcos A. 

Trindade – Campus João Pessoa – UNIPÊ; Biblioteca Campus Campina Grande - UNIPÊ; 

Biblioteca Prof. Mauricio Chermann - Braz Cubas e as Bibliotecas da Universidade 

Positivo, a Biblioteca Central, localizada no Campus Sede - Ecoville, três bibliotecas 

setoriais em Curitiba (Hospital da Cruz Vermelha (HCV), Praça Osório e Santos Andrade) 

e uma na cidade de Londrina atendendo a própria UP e a Faculdade Positivo. As 

Bibliotecas de polos EAD também integram o Sistema de bibliotecas. 

A Universidade Cruzeiro do Sul conta com sete bibliotecas setoriais dos Campi: 

Anália Franco, Liberdade, Paulista, Santo Amaro, Guarulhos, Villa lobos 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 

Biblioteca 
Campus São 

Miguel 
Campus 

Anália Franco 
Campus 

Liberdade 
Campus 
Paulista 

Campus Santo 
Amaro 

Campus  Campus  

Guarulhos Villa Lobos 

Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

2019 1 1.492,10 1 423,47 1 423,47 1 362,78 - - - - - - 

2020 1 1.492,10 1 423,47 1 423,47 1 362,78 1 388,74 - - - - 

2021 1 1.492,10 1 423,47 1 423,47 1 362,78 1 388,74 1 291,46 1 581 

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 304 mil volumes de livros físicos e e-books, além de 



230 
 

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 (2019 a 2021): 

 

Quadro - Acervo Bibliográfico   

ESPECIFICAÇÃO 

2019 2020 2021 

Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares 

Livros e Teses 95.680 263.087 82.593 237.754 90.600 271.436 

Multimídia  399 561 406 576 406 576 

E-books (acesso 
ilimitado) 

25.890 25.890 26.023 26.023 30.779 30.779 

Normas Técnicas 
(acesso ilimitado) 

2.000  2.000 2.000  2.000 2.000 2.000 

TOTAL 123.969 291.538 111.022 266.353 123.785 304.791 

       

PERIÓDICOS 

2019 2020 2021 

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. 
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Biblioteca Setorial – Campus Anália Franco 

 

A Biblioteca Setorial do campus Anália Franco está localizada em ponto 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. 

 

Biblioteca Setorial - Campus Santo Amaro 

 

A Biblioteca Setorial do Campus Santo Amaro está localizada no 6º andar 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. 

 

Biblioteca Setorial - Campus Guarulhos 

 

A Biblioteca Setorial do Campus Guarulhos está localizada no 1º andar e sua 

estrutura conta com todos os recursos tecnológicos para o atendimento, controle de 



232 
 

acesso, pesquisa ao acervo, acesso adequado para alunos com necessidades especiais 

e funcionários aptos para recepcioná-los e ajudá-los quando solicitados. 

 

Biblioteca Setorial - Campus Villa-Lobos 

 

A Biblioteca Setorial do Campus Santo Amaro está localizada próxima à Praça de 

Alimentação do Campus Villa Lobos 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, 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 
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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. 

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. 
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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:  

 

Quadro – Laboratórios de Informática e Webclass dos campi 

Laboratórios 
de Informática 

Campus São 
Miguel 

Campus Anália 
Franco 

Campus 
Liberdade 

Campus 
Paulista 

Campus Santo 
Amaro 

Campus  Campus  

Guarulhos Villa Lobos 

Áreas Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

2019 16 1.194,28 8 506,08 7 462,82 2 237,54 - - - - - - 

2020 16 1.194,28 8 506,08 7 462,82 4 475,6 4 300,94 - - - - 

2021 16 1.194,28 8 506,08 7 462,82 4 475,6 4 300,94 4 299,18 12 938 

 

 

Webclass 
Campus São 

Miguel 

Campus 
Anália 
Franco 

Campus 
Liberdade 

Campus 
Paulista 

Campus 
Santo Amaro 

Campus  Campus  

Guarulhos Villa Lobos 

Áreas Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

2019 1 78,24 1 62,2 1 58,73 1 63,51 - - - - - - 

2020 1 78,24 1 62,2 1 58,73 1 63,51 1 88,6 - - - - 

2021 1 78,24 1 62,2 1 58,73 1 63,51 1 88,6 1 98,55 -  -  

Obs: A estrutura detalhada encontra-se em documentos à disposição das comissões de verificação. 

Fonte: Administrativo   
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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 

Instalações 
sanitárias 

Campus São 
Miguel 

Campus 
Anália Franco 

Campus 
Liberdade 

Campus 
Paulista 

Campus Santo 
Amaro 

Campus  Campus  

Guarulhos Villa Lobos 

Ano Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 Quant. m2 

2019 103 948,6 26 417,87 35 314,39 52 1482,58 - - - - - - 

2020 103 948,6 26 417,87 34 317,72 76 1482,58 20 214,3 - - - - 

2021 103 948,6 26 417,87 34 317,72 76 1.482,58 25 262,19 49 1.158 23 472 

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 administrativas do polo de educação a 

distância estejam em consonância com os documentos institucionais e a legislação 

vigente. Internamente, há um conjunto de diretrizes institucionais que são estabelecidas 

pelo Setor de Expansão de Polos EaD cuja finalidade é apresentar um modelo padrão 

para futuros parceiros. 

Os polos de educação a distância passam frequentemente por supervisão da 

Instituição de maneira a garantir uma infraestrutura mínima, com boa iluminação, 

acústica, ventilação, segurança e acessibilidade; além de atender ao descrito a seguir: 

- disponibilizar recepção para atendimento aos alunos, telefone, scanner, sistema de 

protocolo de entrega e recebimento de documentos, requerimentos e trabalhos dos 

alunos; 

- dispor de salas de aula com capacidade e lugares que atendam ao número de 

alunos matriculados; 
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- dispor de sala de coordenação, secretaria e tutoria e estrutura multimídia com 

acesso à internet banda larga; além de outros recursos tecnológicos que atendam 

às necessidades dos projetos pedagógicos dos cursos e programas ofertados; 

- disponibilizar laboratório de Informática com acesso a acervo físico e/ou digital de 

bibliografias básica e complementar dos cursos ofertados, cuja definição de 

formato (físico ou digital) competirá exclusivamente à IES e/ou de acordo com a 

legislação vigente; com computadores em funcionamento e com acesso à internet 

banda larga. O espaço deverá ter também boa iluminação, acústica, ventilação, 

segurança e limpeza. 

- disponibilizar espaço para laboratórios específicos, em conformidade com o projeto 

de cada curso ofertado, quando for necessário, ou termo de parceria com 

ambientes profissionais para realização de atividades laboratoriais, estágio e outras 

previstas no PPCs. 

Os polos de educação a distância também mantêm em seu quadro de funcionários 

um corpo social que permite acompanhar as atividades acadêmicas previstas nos projetos 

pedagógicos. O que consiste em ter funcionários responsáveis pelo desenvolvimento de 

atividades acadêmicas presenciais, denominado tutor presencial. No caso das atividades 

administrativas, o polo possui funcionários administrativos que realizam atendimento aos 

alunos no que se refere ao recebimento, à entrega, à guarda e à remessa de documentos, 

quando solicitado. Tanto o tutor presencial quanto o funcionário administrativo são 

responsáveis pela aplicação de provas, pelo suporte aos professores/tutores durante suas 

atividades presenciais ou virtuais. 

As coordenações dos cursos e programas na modalidade a distância interagem 

frequentemente com os polos na organização e na realização das Atividades Presenciais 

Programadas (APPs) previstas nos PPCs com a regularidade semestral. 

As Atividades Presenciais Programadas (APPs) visam a proporcionar ao estudante 

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

perspectiva da interdisciplinaridade. 

Além da integração entre as disciplinas do curso, algumas atividades podem ser 

realizadas juntamente com discentes de outros cursos, o que possibilita ao estudante 

discussões mais amplas, que favorecem a compreensão por meio da interação entre 

várias áreas afins. 

As propostas são elaboradas pelas coordenações de curso, a partir de discussões 

com o NDE e o corpo docente, que prepara o material, o roteiro e as perguntas 

norteadoras para a atividade a ser realizada pelos estudantes. Nessa dinâmica de 
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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 previsto no curso, bem como o 

AVA. Nessa ação, além da integração com a instituição, é estabelecido maior 

envolvimento do discente com o seu polo de educação a distância. Essa ação é 

complementar ao que o aluno tem acesso na Disciplina de Ambientação, quando este 

ingressa no curso. 

Os polos de educação a distância mantêm toda a estrutura física em condições de 

acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências, nos termos do Decreto nº 

5.296/2004, normas técnicas da ABNT e suas atualizações, bem como outros dispositivos 

legais vigentes, em todos os ambientes de circulação dos alunos, como piso tátil, barras 

nos sanitários, pia rebaixada e outros dispositivos que atendam à legislação vigente. 

Os polos de educação a distância com orientação da IES garantem a atualização 

tecnológica dos equipamentos de informática, de softwares, de programas e de 

tecnologias por meio de ampliação dos equipamentos, da adição de componentes ou de 

recursos tecnológicos que atendam o previsto nos projetos pedagógicos, ou ainda, a 

substituição parcial ou total, bem como a manutenção dos recursos, com a finalidade de 

prover o suporte aos alunos com excelência acadêmica. 

Os polos de educação a distância informam, regularmente, ao aluno sobre a 

existência de um núcleo de apoio permanente, realizado por meio de acesso via área do 
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aluno a partir dos processos disponíveis na Central de Atendimento ao Aluno (CAA) 

online. 

Os polos de educação a distância são os responsáveis por recepcionar os 

estudantes para efetuar a matrícula, além de acompanhar, junto à Instituição, as 

concessões de benefícios de programas governamentais, incluindo, mas não se limitando 

ao FIES e ao PROUNI. 

Vale ressaltar que os polos de educação a distância participam de treinamentos, de 

capacitações, de reuniões e de encontros presenciais ou via web organizados pela 

PREAD e/ou pelo Setor de Relacionamento com Polos juntamente com a área comercial, 

de expansão dos polos e passam por processos de avaliação realizados pela CPA. 

 

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 

22h e aos sábados das 7h as 16h, 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. 
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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 868 

computadores/notebooks, 74 impressoras e 67 multifuncionais, fora equipamentos que 

cada setor tem de particularidades. Quanto ao parque Acadêmico, contamos com cerca 

de 3.000 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 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 Outsourcing no qual o meio de atualização do 

equipamento é através dos indicadores de desempenho via 4Biz (Sistema 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 534 (Quinhentos e Trinta e Quatro) antenas, 
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sendo elas distribuídas nos campi Anália Franco, Liberdade, Paulista, São Miguel, Santo 

Amaro, Guarulhos e Villa Lobos.  
 

Indicador 5.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA  
 

A instituição investe, constantemente, no uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) como suporte às atividades de ensino-aprendizagem 

seja nos componentes presenciais, seja nos componentes EaD da estrutura curricular. 

Além do investimento em recursos tecnológicos, a Cruzeiro do Sul Virtual promove 

workshops, seminários e outras atividades, presenciais e a distância, com o objetivo de 

formar coordenadores, professores, tutores e corpo técnico administrativo para o uso das 

TDIC nos processos acadêmicos em geral. A política da Instituição destaca-se por dois 

aspectos fundamentais: 

• Investimento em recursos tecnológicos, tais como laboratórios didáticos, 

bibliotecas digitais, AVA, recursos multimídiaticos, ferramentas inovadoras e atuais 

do mercado educacional, infraestrutura de rede e Internet, entre outros. 

• Formação Continuada, realizada continuamente nas semanas de planejamento e 

em momentos específicos de acordo com o calendário, nas modalidades 

presencial e on-line. 

Na organização didático-pedagógica do Curso, os recursos tecnológicos podem ser 

utilizados de diferentes formas, considerando-se o estabelecido no plano de ensino da 

disciplina com destaque para o AVA institucional. 

O Grupo Cruzeiro do Sul Educacional utiliza o Ambiente Virtual Blackboard desde 

2004, sendo uma das primeiras instituições no Brasil a adotar esse ambiente. Foi 

contratado os seguintes produtos da Blackboard: - BlackboardLearn (AVA, de forma 

global); Blackboard Offline; Collaborate (sistema para Webconferências integrado ao 

AVA); Community System (mecanismo de criação de marcas e comunidades dentro do 

AVA); o Analytics e o ManagedHosting (utilização de Datacenter da Blackboard). O 

BlackboardLearn pode ser acessado por dispositivos móveis, o que possibilita aos 

estudantes conectarem-se ao curso por meio de tablets e de celulares. Para a construção 

colaborativa do conhecimento, o AVA dispõe de ferramentas próprias para a interação 

assíncrona e síncrona entre estudantes, corpo docente, coordenação e tutores. As 

ferramentas assíncronas para interação disponíveis no AVA são os avisos, os fóruns 

eletrônicos, o portfólio, os blogs e as mensagens, ficando todos eles registrados no AVA. 

O Blackboard off-line permite aos estudantes baixarem os conteúdos das aulas 

quando conectados à Internet e, posteriormente, quando não estiverem com acesso à 
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rede, acessarem os conteúdos, minimizando, dessa maneira, o uso da Internet por meio 

do computador ou por meio de dispositivos móveis. 

O Collaborate é uma plataforma de interação síncrona que possui recursos de 

áudio e vídeo, lousa digital, enquetes, troca de arquivos, entre outros, e comporta até 500 

participantes simultâneos. Por meio desse recurso, é possível realizar reuniões de 

acompanhamento de estágios, trabalhos de conclusão de curso, atividades de dúvidas 

em disciplinas, aulas interativas com uso de vídeos, aulas demonstrativas sobre 

funcionamento de softwares e mesmo a criação de subsalas para discussões em grupos, 

entre outras atividades. 

O Community System permite que as Instituições do grupo utilizem e administrem 

os recursos do BlackboardLearn com autonomia, utilizando uma identidade visual e 

estabelecendo relacionamento e comunicação específica para a IES. 

O Analytics possibilita que Tutores, Professores, Coordenadores, Pró-Reitores ou 

Reitores tenham acesso aos dados dos alunos, tutores ou professores no AVA, tais como: 

comportamento de acesso, resultados de avaliação, posição crítica com relação a 

acessos, avaliação e interações entre alunos, tutores, professores ou coordenadores. 

O Blackboard SaaS é um serviço que permite escalabilidade e segurança nas 

operações com o AVA. Os dados dos alunos, dos tutores, dos professores e dos 

coordenadores estão preservados e acessíveis na plataforma de computação em nuvem 

da Amazon. Dessa maneira, caso ocorra um desastre em qualquer uma das instâncias do 

Blackboard, consegue-se a completa disponibilidade e recuperação dos dados. Além 

disso, o serviço do AVA é gerenciado diretamente pela equipe da empresa fornecedora 

do AVA, garantindo qualidade de serviço, atualizações e agilidade. Dada a característica 

da computação em nuvem, o Blackboard garante, contratualmente, por meio da cláusula 

de nível de aceitação de serviço (SLA), a disponibilidade do serviço de 99,99% do tempo 

bem como as premissas de disponibilidade e elasticidade da computação em nuvem, ou 

seja, independentemente do número de usuários que acessem simultaneamente a 

plataforma, o serviço deve estar disponível. 

O Coordenador de Curso utiliza o AVA para integrar e interagir com alunos e 

professores. Por meio da disciplina de Coordenação, o coordenador, pode postar Avisos 

diversos, tais como: orientações acadêmicas, orientação sobre atividades 

complementares, oportunidades de emprego. Além dessa função comunicacional, o AVA 

pode ser utilizado como repositório de arquivos e vídeos utilizados pelo Coordenador de 

Curso para fins acadêmicos e motivacionais. 
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A percepção de usabilidade do AVA é periodicamente questionada no momento da 

Avaliação Institucional, e os resultados são utilizados para aprimoramento da interface, do 

design instrucional dos materiais e da organização das disciplinas. 

Essa ampla possibilidade de acesso está em consonância com a proposta didático-

pedagógica da IES, no sentido de facilitar processos de estudo, atualização das 

informações do AVA e participação no curso, na medida em que o estudante pode 

estabelecer diferentes rotinas de estudo, contando com essa diversidade de recursos e 

acessibilidade ao AVA. 

Além da plataforma Blackboard, a instituição conta com um serviço de Media 

Center (Kaltura) na nuvem. Esse serviço permite realizar webcastings para grande 

número de alunos simultaneamente além de armazenar e de distribuir os vídeos 

produzidos pela equipe de produção audiovisual acadêmica da Cruzeiro do Sul Virtual em 

diferentes formatos e para diferentes perfis de acesso. Assim, estudantes que tenham 

dificuldades de acesso à Internet de alta velocidade terão acesso aos vídeos de forma 

customizada de acordo com sua banda. A própria plataforma reconhece o tipo de acesso 

do estudante e entrega o melhor formato de vídeo para que ele tenha uma melhor 

experiência. Esse apoio tecnológico é fundamental para a proposta metodológica do 

curso ao possibilitar não só a gravação de videoaulas nas disciplinas do curso, realizada 

pelo Professor Conteudista para o aprofundamento dos conteúdos propostos e/ou 

discussão de situações problemas, mas também a resolução de problemas, quando a 

disciplina exigir tal estratégia de aprendizagem, bem como feedbacks por vídeo ou áudio 

por parte dos tutores ou dos professores. 

Cabe evidenciar que a IES, por meio da Cruzeiro do Sul Virtual, possui experiência 

na oferta de cursos e de programas na modalidade a distância e busca sempre utilizar 

TIC 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 
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conforto para os olhos e também economia de energia. Os alunos do curso podem, ainda, 

utilizar todos os Laboratórios Didáticos de Informática que dispõem de computadores 

ligados à internet. 

A Instituição tem à disposição o AVA Blackboard, que dispõe de inúmeras 

ferramentas para a cooperação, a interação e o acesso aos objetos de aprendizagem. 

Este ambiente permite a inserção de diversos tipos de mídias, como por exemplo, 

arquivos PDF, apresentações, vídeos, áudio, e-books, dentre outros. As ferramentas de 

cooperação e de colaboração aplicadas no processo de ensino e aprendizagem são: 

- Fórum de discussão: permite a colaboração entre professores, tutores e 

estudantes, inclusive como modo de avaliação. 

- Wiki: permite a edição de textos de maneira colaborativa e avaliativa, integrada 

também à ferramenta de grupos e pode ser usada, inclusive como modo de 

avaliação. 

- Blog: permite aos estudantes, tutores, professores e grupos a publicação de textos 

com diversos tipos de mídias, podendo ser utilizado como modo de avaliação. 

- Portfólio: permite aos estudantes criar um portfólio de seus trabalhos, textos e 

mídias, bem como o acesso externo ao ambiente e também pode ser utilizado 

como modo de avaliação. 

- Diário: permite aos alunos publicar textos e diversos tipos de mídias, dado um 

cronograma ou datas pré-definidas pelo professor ou pelo tutor e pode ser utilizado 

como modo de avaliação. 

- Grupos: permite a divisão dos alunos em grupos, seja pelo número de alunos ou a 

alocação manual dos alunos nos grupos; o interessante dessa ferramenta é o fato 

de possibilitar a criação de tipos de avaliação por grupos. 

- E-mail: permite o envio de e-mails do ambiente para os estudantes. 

- Mensagens: é uma ferramenta que funciona como uma caixa de mensagens 

interna ao ambiente; é utilizada como principal ferramenta de comunicação entre 

tutores, professores e alunos. 

- 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 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 Primeiro Relatório Parcial de Autoavaliação Institucional da CPA apresentou 

as informações necessárias para que possam ser percebidas as ações institucionais que 

ocorreram no ano de 2021, 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 2021, 

atendendo, assim, a legislação pertinente.  

Este relatório trata-se do primeiro relatório parcial, iniciando um novo ciclo 

avaliativo, após a postagem do relatório integral em 2021 (ano base 2020), 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. A IES tem atingido as metas 

que indicou em seu PDI a respeito de tais conceitos, pois, apesar de estabelecer, pelo 

menos, conceito satisfatório (3), tem conseguido em sua ampla maioria notas 4 e 5, 

conforme os quadros específicos. 

Antes de apresentar os principais avanços alcançados em 2021, a partir dos dados 

que foram apresentados neste relatório é importante destacar algumas ações 

desenvolvidas pela Universidade durante o período de pandemia na transição das aulas 

presenciais para aulas por meio do Ensino Remoto Síncrono Emergencial (ERSE). 

Para que as aulas transcorressem de forma plenamente satisfatória, aprimorou-se 

um processo contínuo de formação docente, que incluiu: 

• Elaboração de tutorias com orientações para melhor utilização do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) – Blackboard. 
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• Realização de webinars com a temática das demandas geradas pelo Ensino 

Remoto Síncrono Emergencial (ERSE). 

• Socialização das boas práticas desenvolvidas pelos docentes, com vistas a difundir 

experiências entre os pares, bem como a dar visibilidade ao trabalho que realizam. 

• Criação da “Comunidade de Práticas” no AVA – Blackboard, como um repositório 

dos tutoriais e para o compartilhamento de boas experiências no uso do AVA. 

• Realização de capacitação docente dirigida a novos professores. 

Vale ressaltar, também a criação do Protocolo de Retomada das Atividades 

Presenciais Práticas e Laboratoriais e de Biossegurança, seguindo as recomendações 

dos órgãos governamentais.  

Dando prosseguimento, a seguir, apresentam-se alguns avanços alcançados em 

2021, a partir dos dados que foram apresentados neste relatório: 

• 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 conceitos 4 e 5; 

• O índice geral de cursos IGC, manteve-se com o conceito 4. 

• Ampliação do número de campus da Universidade em dois novos endereços Villa 

Lobos e Guarulhos. 

• A IES tem conceito 5 (máximo) em sua avaliação institucional presencial, bem 

como, passou por processo de recredenciamento da EaD em 2019, sendo 

recredenciada, também com o conceito máximo de qualidade (5). Destaque para a 

atuação da CPA, que obteve em todos os indicadores, nota máxima de qualidade.  

• Crescimento na quantidade de cursos e alunos na graduação presencial.  

• Institucionalização de novos núcleos, comissões e programas de trabalho: Núcleo 

de Empreendedorismo e Responsabilidade Social (NERES); Núcleo de Direitos 

Humanos e Inclusão (NDHI); Núcleo dos Escritórios de Internacionalização e 

Redes de Cooperação da Cruzeiro do Sul Educacional – (NEIRC); Núcleo de 

Gestão de Produtos e Resíduos (NGPR); Núcleo de Inovação Acadêmica EAD; 

Núcleo de Internacionalização EAD; Núcleo de Bem Estar e Saúde EAD; Comissão 

ESG – Governança Ambiental, Social e Corporativa e do Programa Interdisciplinar 

de Práticas Científicas, Tecnológicas e Profissionais (PIP-CTP) EAD.  

• A titulação docente supera o que preconiza a legislação, girando em torno de mais 

de 91,3% de mestres e doutores.   
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• 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.  

• Ampliação constante do número de atendimentos dos serviços prestados à 

comunidade, principalmente em ações da área da saúde em decorrência da 

pandemia de covid-19;  

• A Universidade recebeu o selo de instituição socialmente responsável – 2021/2022, 

concedido pela ABMES.   

• 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.  

• Ampliação do acervo físico e virtual da biblioteca durante o triênio. 

• Os recursos financeiros de investimentos têm crescido para a manutenção dos 

cursos e atividades, bem como para a abertura de novos campi da Universidade. 

• Implantação de novos canais de comunicação para atendimento aos alunos 

(Estela: Assistente virtual com inteligência artificial e Chat Humano: Destinado para 

o contato direto e on-line com os nossos atendentes).  

Em relação às questões que sofreram alguma retração, principalmente por causa 

da pandemia e seus desdobramentos, citam-se as seguintes atividades:  

• Redução no número de cursos e de matrículas dos cursos de pós-graduação lato 

sensu e de extensão presencial.  

• Redução no número de atendimentos dos programas de capacitação e qualificação 

docente.  

• 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, mesmo durante o período de pandemia.  
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5. Resultados das avaliações realizadas pela CPA em 2021 

 

Destaca-se que em 2021, a CPA de acordo com o seu cronograma de trabalho, 

realizou as seguintes avaliações: 

• Avaliação do Planejamento da Graduação Presencial;  

• Avaliação do Clima Organizacional; 

• Avaliação do Ensino de Graduação Presencial; 

• Avaliação do Ensino de Graduação a Distância; 

• Avaliação do Ensino de Pós-graduação Stricto Sensu; 

• Avaliação com os Egressos da Pós-graduação Stricto Sensu. 

No que se referem às avaliações, os resultados foram positivos, uma vez que em 

quase todas as questões dos instrumentos avaliativos o percentual de satisfação 

ultrapassa os 60%. Em muitas das questões os índices de satisfação ultrapassam os 80% 

de satisfação.  

As questões que não atingiram os 60% que correspondem à satisfação, foram 

trabalhadas pelas gestões acadêmicas e administrativas cujos planos de ações estão à 

disposição das comissões do MEC em visitas in loco.  

A seguir, apresenta-se os resultados das autoavaliações realizadas pela CPA em 

2021: 
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Resultados Gerais da Avaliação do Planejamento da Graduação Presencial 

 

Professores Avaliando: 

 

Índices de participação: 

Coordenadores de Curso Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2021 438 357 81,5% 2,3% 

 
 

Resultados Quantitativos: 

 

Indicador: Sobre o Planejamento da Graduação Presencial 
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Indicador: Sobre o 4º Encontro Nacional da Cruzeiro do Sul Educacional 
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Resultados Gerais da Avaliação do Clima Organizacional 

 

Coordenadores de Curso da Graduação Presencial Avaliando: 

 

Índices de participação: 
 

Coordenadores de Curso Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2018 32 26 81,3 8,5 

2021 32 25 78,1 9,4 

Resultados Quantitativos: 

 

Índices de satisfação por indicador 
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Professores da Graduação Presencial Avaliando: 

 

Índices de participação: 

Professores Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2018 451 330 73,2 2,9 

2021 519 415 80,0 2,2 

 

Resultados Quantitativos: 

 

Índices de satisfação por indicador 
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Colaboradores Técnico-administrativos da IES Avaliando: 

Índices de participação: 

Colaboradores Técnico-
administrativos Total  Participaram % de participação % erro amostral 

2018 854 472 55,3 3,1 

2021 877 473 53,9 3,1 

 

Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 
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Coordenadores de Curso da Graduação EaD Avaliando: 

 

Índices de participação: 

Coordenadores de Curso Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2018 30 25 83,3 8,2 

2021 34 19 55,9 15,2 

 

Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 
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Professores da Graduação EaD Avaliando: 

 

Índices de participação: 

Coordenadores de Curso Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2018 131 75 57,3 7,5 

2021 290 110 37,9 7,5 

 

Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 
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Tutores da Graduação EaD Avaliando: 

 

Índices de participação: 

Coordenadores de Curso Total  Participaram  % de participação % erro amostral 

2018 72 67 93,1 3,2 

2021 125 106 84,8 3,8 

 

Resultados Quantitativos: 

Índices de satisfação por indicador 
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Resultados Gerais da Avaliação do Ensino de Graduação Presencial 

 

Alunos avaliando 

Índices de participação: 

 

Resultados Quantitativos:
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CAMPUS INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

ANÁLIA FRANCO Totais   85,94% 7,94% 6,12% 

ANÁLIA FRANCO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Totais 88,74% 7,41% 3,84% 

ANÁLIA FRANCO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), contribui para 
os estudos dos conteúdos abordados na disciplina online. 

89,22% 9,16% 1,61% 

ANÁLIA FRANCO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para minha 
autonomia nos estudos. 

91,94% 7,16% 0,90% 

ANÁLIA FRANCO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online possibilitam 
esclarecer dúvidas e ampliar meus conhecimentos contribuindo 
para o meu processo de aprendizagem. 

85,10% 8,40% 6,50% 

ANÁLIA FRANCO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

92,49% 6,70% 0,81% 

ANÁLIA FRANCO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às minhas 
necessidades para a continuidade das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

77,98% 9,92% 12,10% 

ANÁLIA FRANCO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) contribui 
para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) online. 

91,46% 7,02% 1,52% 

ANÁLIA FRANCO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

86,53% 7,35% 6,12% 

ANÁLIA FRANCO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

95,22% 3,60% 1,18% 

ANÁLIA FRANCO Avaliação Institucional / CPA (A2021) Totais 89,10% 4,34% 6,56% 

ANÁLIA FRANCO Avaliação Institucional / CPA (A2021) 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição 
/ curso. 

89,10% 4,34% 6,56% 

ANÁLIA FRANCO Condições para o Ensino (A2021) Totais 82,45% 7,82% 9,73% 
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ANÁLIA FRANCO Condições para o Ensino (A2021) 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu curso, 
é adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, 
softwares etc.). 

64,70% 7,90% 27,40% 

ANÁLIA FRANCO Condições para o Ensino (A2021) 
A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de plataformas 
digitais para o ensino remoto (Zoom, Blackboard, Teams). 

90,02% 8,33% 1,65% 

ANÁLIA FRANCO Condições para o Ensino (A2021) 
As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, 
Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades dos 
alunos. 

88,06% 11,69% 0,26% 

ANÁLIA FRANCO Condições para o Ensino (A2021) 
Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o 
período de pandemia contribuem de forma preventiva contra o 
coronavírus. 

86,93% 3,30% 9,77% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Totais 94,14% 4,74% 1,12% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

84,38% 12,87% 2,75% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, para 
ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu aprendizado. 

93,44% 5,27% 1,28% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, 
pesquisas etc.). 

97,82% 1,61% 0,57% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo para 
um clima favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, 
de forma ética, solidária e reflexiva. 

99,29% 0,38% 0,33% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e dedicando-
me aos estudos. 

95,77% 3,56% 0,67% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Totais 92,44% 4,73% 2,82% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

85,19% 7,70% 7,10% 
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ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos procedimentos 
avaliativos (provas, trabalhos, seminários etc.) e elabora avaliação 
coerente com o Plano de Ensino (PE). 

93,62% 4,16% 2,22% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os 
discute. 

87,75% 6,19% 6,06% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

96,01% 2,55% 1,44% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 95,72% 2,86% 1,43% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no Plano 
de Ensino (PE). 

95,31% 2,90% 1,78% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição (lançamento 
de notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

92,85% 2,77% 4,38% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

94,97% 3,37% 1,66% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante 
as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, de solidariedade, 
reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

94,79% 3,20% 2,02% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

91,35% 6,21% 2,44% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que leciona, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em 
equipe, utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

92,31% 6,02% 1,68% 

ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como 
estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / 
grupos, sala de aula invertida, aplicativos, gameficação, realidade 
virtual, laboratórios específicos etc.). 

87,44% 9,36% 3,20% 
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ANÁLIA FRANCO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para 
disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas. 

94,37% 4,26% 1,37% 

ANÁLIA FRANCO Empregabilidade (A2021) Totais 77,74% 10,99% 11,27% 

ANÁLIA FRANCO Empregabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

77,74% 10,99% 11,27% 

ANÁLIA FRANCO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

Totais 83,67% 6,79% 9,54% 

ANÁLIA FRANCO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas 
e atende aos alunos quando procurado(a). 

83,94% 8,67% 7,38% 

ANÁLIA FRANCO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação (CPA) e 
da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu Curso. 

74,69% 6,72% 18,59% 

ANÁLIA FRANCO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC). 

83,62% 4,76% 11,62% 

ANÁLIA FRANCO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

88,61% 5,70% 5,70% 

ANÁLIA FRANCO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por meio do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Blackboard). 

85,04% 7,48% 7,48% 

ANÁLIA FRANCO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos sobre as 
diferentes questões e os encaminha, em sendo necessário às áreas 
da IES: Central de Atendimento ao Aluno - CAA, Financeiro, 
Secretaria Acadêmica. 

86,10% 7,43% 6,48% 

ANÁLIA FRANCO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Totais 70,89% 22,70% 6,41% 

ANÁLIA FRANCO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente às 
necessidades do curso, atendendo aos planos de ensino das 
disciplinas, o que contribui para a minha aprendizagem. 

89,76% 4,10% 6,13% 

ANÁLIA FRANCO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

As devolutivas às análises das atividades complementares por mim 
cadastradas são apresentadas com clareza e objetividade. 

62,23% 27,95% 9,82% 

ANÁLIA FRANCO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

66,20% 29,97% 3,83% 
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ANÁLIA FRANCO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

63,51% 29,71% 6,78% 

ANÁLIA FRANCO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

64,54% 29,52% 5,95% 

ANÁLIA FRANCO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O prazo de análise e validação das Atividades Complementares por 
mim cadastradas é adequado. 

55,63% 37,96% 6,41% 

ANÁLIA FRANCO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de cadastro das Atividades Complementares (disponível 
na Área do Aluno) atende às minhas necessidades acadêmicas 
(funcionalidade, facilidade de navegação e disposição das 
informações). 

67,65% 28,51% 3,84% 

ANÁLIA FRANCO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, SMS, 
murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da Instituição 
/ curso. 

84,83% 13,19% 1,99% 

ANÁLIA FRANCO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e 
orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

83,16% 3,87% 12,97% 

ANÁLIA FRANCO 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Totais 84,37% 7,06% 8,57% 

ANÁLIA FRANCO 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

84,06% 6,69% 9,25% 

ANÁLIA FRANCO 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso 
social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

84,67% 7,43% 7,90% 

ANÁLIA FRANCO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

Totais 70,40% 12,77% 16,84% 

ANÁLIA FRANCO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades de aprendizagem. 

72,43% 11,76% 15,81% 
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ANÁLIA FRANCO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação 
social, possibilitando aos alunos a participação em eventos internos 
e externos. 

68,62% 15,00% 16,38% 

ANÁLIA FRANCO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão 
são oportunizadas durante o curso. 

82,76% 7,39% 9,85% 

ANÁLIA FRANCO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação no programa de iniciação cientifica e nas atividades 
que estimulam a investigação acadêmica são oportunizadas 
durante o curso. 

78,81% 6,57% 14,62% 

ANÁLIA FRANCO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação profissional. 

84,39% 9,61% 6,00% 

ANÁLIA FRANCO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios 
não obrigatórios no país ou fora do país. 

56,43% 18,24% 25,33% 

ANÁLIA FRANCO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

49,29% 20,81% 29,90% 

ANÁLIA FRANCO 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

Totais 92,06% 7,22% 0,72% 

ANÁLIA FRANCO 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição 
favorece o meu desenvolvimento acadêmico e profissional. 

92,06% 7,22% 0,72% 

ANÁLIA FRANCO Projeto Pedagógico do Curso (A2021) Totais 79,62% 3,72% 16,66% 

ANÁLIA FRANCO Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) do meu 
curso são adequadas à minha formação profissional. 

73,04% 4,20% 22,76% 

ANÁLIA FRANCO Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são adequadas à 
minha formação profissional. 

60,29% 3,15% 36,56% 
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ANÁLIA FRANCO Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a 
minha formação integral, como cidadão e futuro profissional, e 
ampliam minha capacidade de aprender e atualizar-me 
permanentemente, proporcionando acesso a conhecimentos 
atualizados para a minha formação. 

96,10% 2,62% 1,29% 

ANÁLIA FRANCO Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos com as 
atividades práticas, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

89,02% 4,92% 6,06% 

ANÁLIA FRANCO Representatividade (A2021) Totais 71,38% 12,54% 16,08% 

ANÁLIA FRANCO Representatividade (A2021) 
O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas funções 
adequadamente. 

83,00% 11,11% 5,88% 

ANÁLIA FRANCO Representatividade (A2021) 

Os alunos têm a oportunidade de atuação como representantes de 
seus pares nos órgãos colegiados superiores (Conselho 
Universitário - CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE). 

59,74% 9,94% 30,32% 

ANÁLIA FRANCO Representatividade (A2021) 
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação dos 
alunos no Colegiado do Curso. 

71,21% 16,61% 12,19% 

GUARULHOS Totais   86,23% 6,58% 7,19% 

GUARULHOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Totais 86,77% 8,81% 4,42% 

GUARULHOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), contribui para 
os estudos dos conteúdos abordados na disciplina online. 

87,34% 9,54% 3,13% 

GUARULHOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para minha 
autonomia nos estudos. 

89,33% 9,69% 0,99% 

GUARULHOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online possibilitam 
esclarecer dúvidas e ampliar meus conhecimentos contribuindo 
para o meu processo de aprendizagem. 

82,57% 11,51% 5,92% 

GUARULHOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

90,95% 8,06% 0,99% 
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GUARULHOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às minhas 
necessidades para a continuidade das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

75,66% 10,69% 13,65% 

GUARULHOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) contribui 
para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) online. 

89,47% 9,38% 1,15% 

GUARULHOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

83,55% 8,39% 8,06% 

GUARULHOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

95,25% 3,28% 1,48% 

GUARULHOS Avaliação Institucional / CPA (A2021) Totais 92,17% 2,28% 5,55% 

GUARULHOS Avaliação Institucional / CPA (A2021) 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição 
/ curso. 

92,17% 2,28% 5,55% 

GUARULHOS Condições para o Ensino (A2021) Totais 76,50% 6,75% 16,75% 

GUARULHOS Condições para o Ensino (A2021) 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu curso, 
é adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, 
softwares etc.). 

38,55% 8,28% 53,16% 

GUARULHOS Condições para o Ensino (A2021) 
A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de plataformas 
digitais para o ensino remoto (Zoom, Blackboard, Teams). 

94,14% 5,11% 0,75% 

GUARULHOS Condições para o Ensino (A2021) 
As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, 
Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades dos 
alunos. 

89,66% 10,34% 0,00% 

GUARULHOS Condições para o Ensino (A2021) 
Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o 
período de pandemia contribuem de forma preventiva contra o 
coronavírus. 

83,38% 3,17% 13,44% 

GUARULHOS 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Totais 94,75% 4,24% 1,02% 

GUARULHOS 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

84,73% 11,00% 4,27% 
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GUARULHOS 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, para 
ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu aprendizado. 

95,23% 4,11% 0,66% 

GUARULHOS 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, 
pesquisas etc.). 

98,20% 1,80% 0,00% 

GUARULHOS 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo para 
um clima favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, 
de forma ética, solidária e reflexiva. 

99,67% 0,16% 0,16% 

GUARULHOS 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e dedicando-
me aos estudos. 

95,89% 4,11% 0,00% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Totais 92,84% 4,78% 2,38% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

85,28% 7,68% 7,04% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos procedimentos 
avaliativos (provas, trabalhos, seminários etc.) e elabora avaliação 
coerente com o Plano de Ensino (PE). 

93,65% 4,15% 2,20% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os 
discute. 

87,45% 5,56% 7,00% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

95,95% 2,99% 1,05% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 96,54% 2,83% 0,63% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no Plano 
de Ensino (PE). 

95,82% 2,87% 1,31% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição (lançamento 
de notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

94,27% 2,59% 3,14% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

96,61% 2,59% 0,81% 
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GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante 
as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, de solidariedade, 
reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

94,06% 5,18% 0,76% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

92,64% 5,59% 1,78% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que leciona, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em 
equipe, utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

92,60% 6,17% 1,23% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como 
estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / 
grupos, sala de aula invertida, aplicativos, gameficação, realidade 
virtual, laboratórios específicos etc.). 

86,52% 10,27% 3,21% 

GUARULHOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para 
disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas. 

95,56% 3,68% 0,76% 

GUARULHOS Empregabilidade (A2021) Totais 82,16% 4,75% 13,09% 

GUARULHOS Empregabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

82,16% 4,75% 13,09% 

GUARULHOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

Totais 81,88% 7,16% 10,95% 

GUARULHOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas 
e atende aos alunos quando procurado(a). 

80,72% 10,05% 9,23% 

GUARULHOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação (CPA) e 
da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu Curso. 

71,99% 6,26% 21,75% 

GUARULHOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC). 

83,03% 6,10% 10,87% 

GUARULHOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

87,66% 5,26% 7,07% 
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GUARULHOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por meio do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Blackboard). 

83,36% 7,74% 8,90% 

GUARULHOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos sobre as 
diferentes questões e os encaminha, em sendo necessário às áreas 
da IES: Central de Atendimento ao Aluno - CAA, Financeiro, 
Secretaria Acadêmica. 

84,51% 7,58% 7,91% 

GUARULHOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Totais 74,65% 16,17% 9,18% 

GUARULHOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente às 
necessidades do curso, atendendo aos planos de ensino das 
disciplinas, o que contribui para a minha aprendizagem. 

86,32% 3,91% 9,77% 

GUARULHOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

As devolutivas às análises das atividades complementares por mim 
cadastradas são apresentadas com clareza e objetividade. 

68,69% 19,16% 12,15% 

GUARULHOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

72,87% 19,69% 7,44% 

GUARULHOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

72,11% 22,34% 5,55% 

GUARULHOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

71,47% 19,84% 8,68% 

GUARULHOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O prazo de análise e validação das Atividades Complementares por 
mim cadastradas é adequado. 

66,87% 25,19% 7,93% 

GUARULHOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de cadastro das Atividades Complementares (disponível 
na Área do Aluno) atende às minhas necessidades acadêmicas 
(funcionalidade, facilidade de navegação e disposição das 
informações). 

74,96% 19,60% 5,44% 

GUARULHOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, SMS, 
murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da Instituição 
/ curso. 

86,59% 10,79% 2,62% 
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GUARULHOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e 
orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

71,49% 5,55% 22,96% 

GUARULHOS 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Totais 89,14% 3,95% 6,91% 

GUARULHOS 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

89,46% 3,13% 7,41% 

GUARULHOS 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso 
social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

88,82% 4,77% 6,41% 

GUARULHOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

Totais 67,02% 8,45% 24,54% 

GUARULHOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades de aprendizagem. 

64,91% 10,38% 24,71% 

GUARULHOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação 
social, possibilitando aos alunos a participação em eventos internos 
e externos. 

65,07% 8,90% 26,03% 

GUARULHOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão 
são oportunizadas durante o curso. 

80,62% 5,42% 13,96% 

GUARULHOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação no programa de iniciação cientifica e nas atividades 
que estimulam a investigação acadêmica são oportunizadas 
durante o curso. 

76,11% 4,45% 19,44% 

GUARULHOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação profissional. 

84,51% 6,75% 8,73% 

GUARULHOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios 
não obrigatórios no país ou fora do país. 

54,37% 10,38% 35,26% 
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GUARULHOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

43,49% 12,85% 43,66% 

GUARULHOS 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

Totais 94,65% 4,49% 0,87% 

GUARULHOS 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição 
favorece o meu desenvolvimento acadêmico e profissional. 

94,65% 4,49% 0,87% 

GUARULHOS Projeto Pedagógico do Curso (A2021) Totais 75,17% 3,09% 21,74% 

GUARULHOS Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) do meu 
curso são adequadas à minha formação profissional. 

63,70% 2,48% 33,83% 

GUARULHOS Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são adequadas à 
minha formação profissional. 

54,95% 2,97% 42,08% 

GUARULHOS Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a 
minha formação integral, como cidadão e futuro profissional, e 
ampliam minha capacidade de aprender e atualizar-me 
permanentemente, proporcionando acesso a conhecimentos 
atualizados para a minha formação. 

96,20% 1,65% 2,15% 

GUARULHOS Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos com as 
atividades práticas, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

85,81% 5,28% 8,91% 

GUARULHOS Representatividade (A2021) Totais 73,76% 7,54% 18,70% 

GUARULHOS Representatividade (A2021) 
O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas funções 
adequadamente. 

84,20% 8,28% 7,52% 

GUARULHOS Representatividade (A2021) 

Os alunos têm a oportunidade de atuação como representantes de 
seus pares nos órgãos colegiados superiores (Conselho 
Universitário - CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE). 

58,97% 5,30% 35,73% 

GUARULHOS Representatividade (A2021) 
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação dos 
alunos no Colegiado do Curso. 

77,92% 9,02% 13,06% 

LIBERDADE Totais   86,30% 7,26% 6,45% 
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LIBERDADE 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Totais 89,69% 6,19% 4,12% 

LIBERDADE 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), contribui para 
os estudos dos conteúdos abordados na disciplina online. 

90,24% 7,40% 2,36% 

LIBERDADE 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para minha 
autonomia nos estudos. 

93,23% 6,16% 0,62% 

LIBERDADE 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online possibilitam 
esclarecer dúvidas e ampliar meus conhecimentos contribuindo 
para o meu processo de aprendizagem. 

87,35% 6,07% 6,58% 

LIBERDADE 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

92,60% 6,48% 0,93% 

LIBERDADE 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às minhas 
necessidades para a continuidade das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

76,91% 8,57% 14,52% 

LIBERDADE 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) contribui 
para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) online. 

93,38% 5,64% 0,97% 

LIBERDADE 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

88,44% 5,24% 6,32% 

LIBERDADE 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

95,35% 3,99% 0,66% 

LIBERDADE Avaliação Institucional / CPA (A2021) Totais 88,64% 4,91% 6,45% 

LIBERDADE Avaliação Institucional / CPA (A2021) 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição 
/ curso. 

88,64% 4,91% 6,45% 

LIBERDADE Condições para o Ensino (A2021) Totais 81,30% 7,49% 11,22% 

LIBERDADE Condições para o Ensino (A2021) 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu curso, 
é adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, 
softwares etc.). 

58,91% 9,00% 32,10% 
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LIBERDADE Condições para o Ensino (A2021) 
A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de plataformas 
digitais para o ensino remoto (Zoom, Blackboard, Teams). 

90,53% 8,32% 1,16% 

LIBERDADE Condições para o Ensino (A2021) 
As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, 
Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades dos 
alunos. 

89,36% 10,32% 0,32% 

LIBERDADE Condições para o Ensino (A2021) 
Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o 
período de pandemia contribuem de forma preventiva contra o 
coronavírus. 

86,17% 2,23% 11,60% 

LIBERDADE 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Totais 93,67% 5,36% 0,98% 

LIBERDADE 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

82,00% 15,02% 2,98% 

LIBERDADE 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, para 
ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu aprendizado. 

94,39% 4,68% 0,93% 

LIBERDADE 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, 
pesquisas etc.). 

98,01% 1,64% 0,36% 

LIBERDADE 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo para 
um clima favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, 
de forma ética, solidária e reflexiva. 

99,59% 0,31% 0,10% 

LIBERDADE 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e dedicando-
me aos estudos. 

94,34% 5,15% 0,51% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Totais 92,56% 4,60% 2,84% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

85,09% 8,29% 6,63% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos procedimentos 
avaliativos (provas, trabalhos, seminários etc.) e elabora avaliação 
coerente com o Plano de Ensino (PE). 

93,22% 4,24% 2,54% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os 
discute. 

87,01% 6,77% 6,22% 
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LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

96,25% 2,26% 1,49% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 96,19% 2,34% 1,48% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no Plano 
de Ensino (PE). 

95,39% 2,74% 1,87% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição (lançamento 
de notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

93,21% 2,65% 4,15% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

94,43% 3,80% 1,77% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante 
as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, de solidariedade, 
reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

94,89% 3,35% 1,77% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

92,14% 5,49% 2,37% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que leciona, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em 
equipe, utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

93,10% 5,13% 1,77% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como 
estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / 
grupos, sala de aula invertida, aplicativos, gameficação, realidade 
virtual, laboratórios específicos etc.). 

87,42% 9,21% 3,37% 

LIBERDADE 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para 
disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas. 

94,87% 3,55% 1,57% 

LIBERDADE Empregabilidade (A2021) Totais 74,28% 9,92% 15,80% 

LIBERDADE Empregabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

74,28% 9,92% 15,80% 
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LIBERDADE 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

Totais 80,62% 7,66% 11,72% 

LIBERDADE 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas 
e atende aos alunos quando procurado(a). 

79,46% 9,49% 11,04% 

LIBERDADE 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação (CPA) e 
da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu Curso. 

71,45% 7,38% 21,17% 

LIBERDADE 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC). 

80,60% 6,55% 12,85% 

LIBERDADE 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

86,29% 6,37% 7,34% 

LIBERDADE 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por meio do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Blackboard). 

82,45% 8,11% 9,45% 

LIBERDADE 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos sobre as 
diferentes questões e os encaminha, em sendo necessário às áreas 
da IES: Central de Atendimento ao Aluno - CAA, Financeiro, 
Secretaria Acadêmica. 

83,42% 8,08% 8,50% 

LIBERDADE 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Totais 71,63% 20,25% 8,12% 

LIBERDADE 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente às 
necessidades do curso, atendendo aos planos de ensino das 
disciplinas, o que contribui para a minha aprendizagem. 

87,44% 4,40% 8,16% 

LIBERDADE 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

As devolutivas às análises das atividades complementares por mim 
cadastradas são apresentadas com clareza e objetividade. 

64,62% 22,78% 12,59% 

LIBERDADE 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

71,00% 24,71% 4,29% 

LIBERDADE 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

65,76% 27,52% 6,73% 
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LIBERDADE 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

64,75% 27,10% 8,15% 

LIBERDADE 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O prazo de análise e validação das Atividades Complementares por 
mim cadastradas é adequado. 

59,32% 32,47% 8,21% 

LIBERDADE 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de cadastro das Atividades Complementares (disponível 
na Área do Aluno) atende às minhas necessidades acadêmicas 
(funcionalidade, facilidade de navegação e disposição das 
informações). 

69,29% 25,71% 5,00% 

LIBERDADE 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, SMS, 
murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da Instituição 
/ curso. 

83,35% 13,88% 2,78% 

LIBERDADE 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e 
orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

78,65% 4,22% 17,13% 

LIBERDADE 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Totais 84,32% 7,05% 8,64% 

LIBERDADE 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

84,44% 6,47% 9,09% 

LIBERDADE 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso 
social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

84,19% 7,62% 8,18% 

LIBERDADE 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

Totais 66,52% 12,52% 20,96% 

LIBERDADE 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades de aprendizagem. 

66,44% 13,08% 20,48% 

LIBERDADE 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação 
social, possibilitando aos alunos a participação em eventos internos 
e externos. 

63,84% 14,43% 21,73% 
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LIBERDADE 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão 
são oportunizadas durante o curso. 

79,36% 7,57% 13,07% 

LIBERDADE 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação no programa de iniciação cientifica e nas atividades 
que estimulam a investigação acadêmica são oportunizadas 
durante o curso. 

75,35% 7,29% 17,36% 

LIBERDADE 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação profissional. 

83,03% 9,36% 7,60% 

LIBERDADE 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios 
não obrigatórios no país ou fora do país. 

53,03% 16,14% 30,83% 

LIBERDADE 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

44,49% 19,81% 35,70% 

LIBERDADE 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

Totais 92,49% 7,06% 0,45% 

LIBERDADE 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição 
favorece o meu desenvolvimento acadêmico e profissional. 

92,49% 7,06% 0,45% 

LIBERDADE Projeto Pedagógico do Curso (A2021) Totais 78,65% 3,76% 17,59% 

LIBERDADE Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) do meu 
curso são adequadas à minha formação profissional. 

72,65% 4,45% 22,91% 

LIBERDADE Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são adequadas à 
minha formação profissional. 

57,94% 3,57% 38,49% 

LIBERDADE Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a 
minha formação integral, como cidadão e futuro profissional, e 
ampliam minha capacidade de aprender e atualizar-me 
permanentemente, proporcionando acesso a conhecimentos 
atualizados para a minha formação. 

95,56% 2,94% 1,50% 
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LIBERDADE Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos com as 
atividades práticas, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

88,41% 4,09% 7,50% 

LIBERDADE Representatividade (A2021) Totais 70,19% 12,93% 16,88% 

LIBERDADE Representatividade (A2021) 
O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas funções 
adequadamente. 

81,98% 12,29% 5,73% 

LIBERDADE Representatividade (A2021) 

Os alunos têm a oportunidade de atuação como representantes de 
seus pares nos órgãos colegiados superiores (Conselho 
Universitário - CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE). 

57,74% 9,22% 33,05% 

LIBERDADE Representatividade (A2021) 
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação dos 
alunos no Colegiado do Curso. 

70,64% 17,28% 12,08% 

PAULISTA Totais   85,24% 8,30% 6,46% 

PAULISTA 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Totais 88,11% 7,73% 4,17% 

PAULISTA 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), contribui para 
os estudos dos conteúdos abordados na disciplina online. 

88,66% 9,24% 2,10% 

PAULISTA 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para minha 
autonomia nos estudos. 

92,61% 6,86% 0,53% 

PAULISTA 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online possibilitam 
esclarecer dúvidas e ampliar meus conhecimentos contribuindo 
para o meu processo de aprendizagem. 

83,97% 8,26% 7,77% 

PAULISTA 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

92,31% 6,99% 0,70% 

PAULISTA 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às minhas 
necessidades para a continuidade das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

74,03% 11,63% 14,34% 

PAULISTA 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) contribui 
para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) online. 

90,60% 8,25% 1,15% 
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PAULISTA 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

86,81% 7,11% 6,08% 

PAULISTA 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

95,82% 3,48% 0,70% 

PAULISTA Avaliação Institucional / CPA (A2021) Totais 89,67% 4,68% 5,65% 

PAULISTA Avaliação Institucional / CPA (A2021) 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição 
/ curso. 

89,67% 4,68% 5,65% 

PAULISTA Condições para o Ensino (A2021) Totais 80,87% 7,10% 12,03% 

PAULISTA Condições para o Ensino (A2021) 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu curso, 
é adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, 
softwares etc.). 

57,41% 8,55% 34,04% 

PAULISTA Condições para o Ensino (A2021) 
A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de plataformas 
digitais para o ensino remoto (Zoom, Blackboard, Teams). 

91,31% 7,31% 1,38% 

PAULISTA Condições para o Ensino (A2021) 
As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, 
Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades dos 
alunos. 

89,37% 10,48% 0,15% 

PAULISTA Condições para o Ensino (A2021) 
Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o 
período de pandemia contribuem de forma preventiva contra o 
coronavírus. 

85,24% 1,98% 12,78% 

PAULISTA 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Totais 93,64% 5,32% 1,05% 

PAULISTA 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

81,82% 15,03% 3,15% 

PAULISTA 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, para 
ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu aprendizado. 

94,12% 5,02% 0,86% 

PAULISTA 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, 
pesquisas etc.). 

98,17% 1,59% 0,24% 
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PAULISTA 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo para 
um clima favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, 
de forma ética, solidária e reflexiva. 

99,39% 0,25% 0,37% 

PAULISTA 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e dedicando-
me aos estudos. 

94,69% 4,70% 0,61% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Totais 92,72% 4,91% 2,37% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

86,41% 7,60% 5,98% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos procedimentos 
avaliativos (provas, trabalhos, seminários etc.) e elabora avaliação 
coerente com o Plano de Ensino (PE). 

93,62% 4,40% 1,98% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os 
discute. 

88,35% 6,45% 5,20% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

96,05% 2,77% 1,18% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 95,35% 3,45% 1,20% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no Plano 
de Ensino (PE). 

95,52% 3,16% 1,32% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição (lançamento 
de notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

93,97% 2,84% 3,18% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

95,05% 3,58% 1,38% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante 
as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, de solidariedade, 
reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

94,98% 3,19% 1,83% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

91,50% 6,44% 2,06% 
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PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que leciona, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em 
equipe, utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

92,29% 6,18% 1,53% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como 
estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / 
grupos, sala de aula invertida, aplicativos, gameficação, realidade 
virtual, laboratórios específicos etc.). 

87,42% 9,82% 2,76% 

PAULISTA 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para 
disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas. 

94,75% 4,02% 1,23% 

PAULISTA Empregabilidade (A2021) Totais 76,88% 10,66% 12,45% 

PAULISTA Empregabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

76,88% 10,66% 12,45% 

PAULISTA 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

Totais 80,00% 9,40% 10,60% 

PAULISTA 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas 
e atende aos alunos quando procurado(a). 

79,06% 12,03% 8,91% 

PAULISTA 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação (CPA) e 
da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu Curso. 

69,75% 8,95% 21,31% 

PAULISTA 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC). 

81,31% 7,19% 11,50% 

PAULISTA 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

86,01% 8,02% 5,97% 

PAULISTA 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por meio do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Blackboard). 

80,90% 10,35% 8,75% 

PAULISTA 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos sobre as 
diferentes questões e os encaminha, em sendo necessário às áreas 
da IES: Central de Atendimento ao Aluno - CAA, Financeiro, 
Secretaria Acadêmica. 

82,95% 9,86% 7,19% 
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PAULISTA 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Totais 69,39% 22,97% 7,64% 

PAULISTA 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente às 
necessidades do curso, atendendo aos planos de ensino das 
disciplinas, o que contribui para a minha aprendizagem. 

87,52% 5,26% 7,22% 

PAULISTA 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

As devolutivas às análises das atividades complementares por mim 
cadastradas são apresentadas com clareza e objetividade. 

59,98% 28,73% 11,29% 

PAULISTA 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

66,96% 28,52% 4,52% 

PAULISTA 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

63,03% 30,19% 6,79% 

PAULISTA 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

63,77% 29,62% 6,61% 

PAULISTA 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O prazo de análise e validação das Atividades Complementares por 
mim cadastradas é adequado. 

55,32% 36,70% 7,98% 

PAULISTA 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de cadastro das Atividades Complementares (disponível 
na Área do Aluno) atende às minhas necessidades acadêmicas 
(funcionalidade, facilidade de navegação e disposição das 
informações). 

66,21% 28,66% 5,13% 

PAULISTA 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, SMS, 
murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da Instituição 
/ curso. 

82,88% 14,61% 2,50% 

PAULISTA 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e 
orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

78,33% 4,99% 16,68% 

PAULISTA 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Totais 83,54% 7,55% 8,90% 

PAULISTA 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

83,67% 6,88% 9,46% 
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PAULISTA 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso 
social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

83,42% 8,23% 8,35% 

PAULISTA 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

Totais 65,61% 14,63% 19,76% 

PAULISTA 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades de aprendizagem. 

65,92% 15,70% 18,38% 

PAULISTA 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação 
social, possibilitando aos alunos a participação em eventos internos 
e externos. 

63,61% 15,90% 20,49% 

PAULISTA 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão 
são oportunizadas durante o curso. 

78,47% 9,49% 12,04% 

PAULISTA 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação no programa de iniciação cientifica e nas atividades 
que estimulam a investigação acadêmica são oportunizadas 
durante o curso. 

73,70% 8,55% 17,75% 

PAULISTA 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação profissional. 

81,50% 11,52% 6,98% 

PAULISTA 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios 
não obrigatórios no país ou fora do país. 

52,89% 18,87% 28,24% 

PAULISTA 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

43,12% 22,39% 34,49% 

PAULISTA 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

Totais 92,06% 7,47% 0,47% 

PAULISTA 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição 
favorece o meu desenvolvimento acadêmico e profissional. 

92,06% 7,47% 0,47% 



286 
 

PAULISTA Projeto Pedagógico do Curso (A2021) Totais 76,73% 3,98% 19,29% 

PAULISTA Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) do meu 
curso são adequadas à minha formação profissional. 

67,86% 3,66% 28,48% 

PAULISTA Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são adequadas à 
minha formação profissional. 

55,80% 3,91% 40,29% 

PAULISTA Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a 
minha formação integral, como cidadão e futuro profissional, e 
ampliam minha capacidade de aprender e atualizar-me 
permanentemente, proporcionando acesso a conhecimentos 
atualizados para a minha formação. 

95,41% 2,87% 1,72% 

PAULISTA Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos com as 
atividades práticas, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

87,78% 5,47% 6,75% 

PAULISTA Representatividade (A2021) Totais 68,67% 13,38% 17,95% 

PAULISTA Representatividade (A2021) 
O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas funções 
adequadamente. 

80,98% 11,32% 7,70% 

PAULISTA Representatividade (A2021) 

Os alunos têm a oportunidade de atuação como representantes de 
seus pares nos órgãos colegiados superiores (Conselho 
Universitário - CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE). 

55,47% 11,26% 33,27% 

PAULISTA Representatividade (A2021) 
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação dos 
alunos no Colegiado do Curso. 

69,34% 17,60% 13,06% 

SANTO AMARO Totais   86,20% 6,74% 7,06% 

SANTO AMARO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Totais 89,82% 6,62% 3,56% 

SANTO AMARO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), contribui para 
os estudos dos conteúdos abordados na disciplina online. 

91,24% 6,74% 2,02% 

SANTO AMARO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para minha 
autonomia nos estudos. 

92,97% 6,64% 0,38% 
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SANTO AMARO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online possibilitam 
esclarecer dúvidas e ampliar meus conhecimentos contribuindo 
para o meu processo de aprendizagem. 

87,30% 7,41% 5,29% 

SANTO AMARO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

92,97% 6,26% 0,77% 

SANTO AMARO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às minhas 
necessidades para a continuidade das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

76,63% 10,67% 12,69% 

SANTO AMARO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) contribui 
para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) online. 

93,36% 5,87% 0,77% 

SANTO AMARO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

88,86% 5,57% 5,57% 

SANTO AMARO 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

95,21% 3,83% 0,96% 

SANTO AMARO Avaliação Institucional / CPA (A2021) Totais 91,16% 3,04% 5,80% 

SANTO AMARO Avaliação Institucional / CPA (A2021) 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição 
/ curso. 

91,16% 3,04% 5,80% 

SANTO AMARO Condições para o Ensino (A2021) Totais 78,34% 7,65% 14,01% 

SANTO AMARO Condições para o Ensino (A2021) 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu curso, 
é adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, 
softwares etc.). 

48,80% 8,58% 42,62% 

SANTO AMARO Condições para o Ensino (A2021) 
A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de plataformas 
digitais para o ensino remoto (Zoom, Blackboard, Teams). 

91,62% 7,53% 0,86% 

SANTO AMARO Condições para o Ensino (A2021) 
As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, 
Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades dos 
alunos. 

88,32% 11,51% 0,17% 

SANTO AMARO Condições para o Ensino (A2021) 
Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o 
período de pandemia contribuem de forma preventiva contra o 
coronavírus. 

84,38% 2,92% 12,70% 
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SANTO AMARO 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Totais 94,32% 4,71% 0,97% 

SANTO AMARO 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

84,06% 12,12% 3,82% 

SANTO AMARO 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, para 
ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu aprendizado. 

94,38% 5,05% 0,57% 

SANTO AMARO 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, 
pesquisas etc.). 

98,19% 1,71% 0,10% 

SANTO AMARO 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo para 
um clima favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, 
de forma ética, solidária e reflexiva. 

99,43% 0,38% 0,19% 

SANTO AMARO 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e dedicando-
me aos estudos. 

95,52% 4,29% 0,19% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Totais 93,09% 4,08% 2,83% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

86,75% 6,15% 7,10% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos procedimentos 
avaliativos (provas, trabalhos, seminários etc.) e elabora avaliação 
coerente com o Plano de Ensino (PE). 

94,60% 3,11% 2,30% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os 
discute. 

88,35% 4,91% 6,74% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

95,93% 2,80% 1,27% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 95,97% 2,71% 1,32% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no Plano 
de Ensino (PE). 

95,78% 2,62% 1,60% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição (lançamento 
de notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

93,29% 2,33% 4,38% 
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SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

94,93% 3,69% 1,38% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante 
as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, de solidariedade, 
reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

95,84% 2,31% 1,85% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

92,33% 5,38% 2,30% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que leciona, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em 
equipe, utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

93,15% 5,25% 1,61% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como 
estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / 
grupos, sala de aula invertida, aplicativos, gameficação, realidade 
virtual, laboratórios específicos etc.). 

86,75% 9,49% 3,76% 

SANTO AMARO 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para 
disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas. 

96,43% 2,29% 1,28% 

SANTO AMARO Empregabilidade (A2021) Totais 74,48% 8,19% 17,33% 

SANTO AMARO Empregabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

74,48% 8,19% 17,33% 

SANTO AMARO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

Totais 81,20% 6,95% 11,84% 

SANTO AMARO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas 
e atende aos alunos quando procurado(a). 

80,04% 9,21% 10,75% 

SANTO AMARO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação (CPA) e 
da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu Curso. 

71,98% 6,81% 21,21% 

SANTO AMARO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC). 

81,50% 6,14% 12,37% 
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SANTO AMARO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

87,36% 4,69% 7,95% 

SANTO AMARO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por meio do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Blackboard). 

82,53% 7,68% 9,79% 

SANTO AMARO 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos sobre as 
diferentes questões e os encaminha, em sendo necessário às áreas 
da IES: Central de Atendimento ao Aluno - CAA, Financeiro, 
Secretaria Acadêmica. 

83,80% 7,19% 9,01% 

SANTO AMARO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Totais 73,40% 18,49% 8,12% 

SANTO AMARO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente às 
necessidades do curso, atendendo aos planos de ensino das 
disciplinas, o que contribui para a minha aprendizagem. 

86,33% 4,92% 8,74% 

SANTO AMARO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

As devolutivas às análises das atividades complementares por mim 
cadastradas são apresentadas com clareza e objetividade. 

66,87% 20,42% 12,71% 

SANTO AMARO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

71,83% 24,67% 3,50% 

SANTO AMARO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

68,27% 27,62% 4,11% 

SANTO AMARO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

69,49% 24,30% 6,21% 

SANTO AMARO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O prazo de análise e validação das Atividades Complementares por 
mim cadastradas é adequado. 

65,29% 25,68% 9,03% 

SANTO AMARO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de cadastro das Atividades Complementares (disponível 
na Área do Aluno) atende às minhas necessidades acadêmicas 
(funcionalidade, facilidade de navegação e disposição das 
informações). 

71,54% 22,59% 5,87% 
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SANTO AMARO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, SMS, 
murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da Instituição 
/ curso. 

85,31% 11,28% 3,41% 

SANTO AMARO 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e 
orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

75,20% 5,40% 19,41% 

SANTO AMARO 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Totais 87,30% 4,78% 7,93% 

SANTO AMARO 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

87,75% 3,25% 9,00% 

SANTO AMARO 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso 
social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

86,84% 6,29% 6,86% 

SANTO AMARO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

Totais 65,82% 11,23% 22,95% 

SANTO AMARO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades de aprendizagem. 

64,29% 13,32% 22,39% 

SANTO AMARO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação 
social, possibilitando aos alunos a participação em eventos internos 
e externos. 

63,13% 11,97% 24,90% 

SANTO AMARO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão 
são oportunizadas durante o curso. 

79,50% 6,26% 14,24% 

SANTO AMARO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação no programa de iniciação cientifica e nas atividades 
que estimulam a investigação acadêmica são oportunizadas 
durante o curso. 

72,78% 5,89% 21,33% 

SANTO AMARO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação profissional. 

83,49% 8,88% 7,63% 
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SANTO AMARO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios 
não obrigatórios no país ou fora do país. 

55,02% 13,61% 31,37% 

SANTO AMARO 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

42,47% 18,73% 38,80% 

SANTO AMARO 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

Totais 93,63% 6,12% 0,25% 

SANTO AMARO 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição 
favorece o meu desenvolvimento acadêmico e profissional. 

93,63% 6,12% 0,25% 

SANTO AMARO Projeto Pedagógico do Curso (A2021) Totais 74,00% 3,30% 22,70% 

SANTO AMARO Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) do meu 
curso são adequadas à minha formação profissional. 

64,90% 3,09% 32,02% 

SANTO AMARO Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são adequadas à 
minha formação profissional. 

50,24% 3,28% 46,48% 

SANTO AMARO Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a 
minha formação integral, como cidadão e futuro profissional, e 
ampliam minha capacidade de aprender e atualizar-me 
permanentemente, proporcionando acesso a conhecimentos 
atualizados para a minha formação. 

95,96% 2,40% 1,63% 

SANTO AMARO Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos com as 
atividades práticas, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

84,85% 4,44% 10,71% 

SANTO AMARO Representatividade (A2021) Totais 69,79% 12,54% 17,67% 

SANTO AMARO Representatividade (A2021) 
O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas funções 
adequadamente. 

81,34% 11,98% 6,68% 

SANTO AMARO Representatividade (A2021) 

Os alunos têm a oportunidade de atuação como representantes de 
seus pares nos órgãos colegiados superiores (Conselho 
Universitário - CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE). 

56,97% 9,41% 33,63% 
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SANTO AMARO Representatividade (A2021) 
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação dos 
alunos no Colegiado do Curso. 

70,81% 16,24% 12,95% 

SÃO MIGUEL Totais   87,68% 7,17% 5,15% 

SÃO MIGUEL 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Totais 89,51% 7,43% 3,06% 

SÃO MIGUEL 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), contribui para 
os estudos dos conteúdos abordados na disciplina online. 

89,29% 9,34% 1,37% 

SÃO MIGUEL 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para minha 
autonomia nos estudos. 

92,30% 7,25% 0,45% 

SÃO MIGUEL 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online possibilitam 
esclarecer dúvidas e ampliar meus conhecimentos contribuindo 
para o meu processo de aprendizagem. 

86,29% 8,48% 5,23% 

SÃO MIGUEL 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

93,32% 6,19% 0,49% 

SÃO MIGUEL 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às minhas 
necessidades para a continuidade das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

78,79% 10,66% 10,55% 

SÃO MIGUEL 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) contribui 
para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) online. 

91,99% 7,20% 0,82% 

SÃO MIGUEL 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

89,07% 6,15% 4,78% 

SÃO MIGUEL 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

95,01% 4,23% 0,76% 

SÃO MIGUEL Avaliação Institucional / CPA (A2021) Totais 90,04% 4,77% 5,20% 

SÃO MIGUEL Avaliação Institucional / CPA (A2021) 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição 
/ curso. 

90,04% 4,77% 5,20% 

SÃO MIGUEL Condições para o Ensino (A2021) Totais 83,65% 8,01% 8,34% 
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SÃO MIGUEL Condições para o Ensino (A2021) 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu curso, 
é adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, 
softwares etc.). 

67,14% 9,15% 23,71% 

SÃO MIGUEL Condições para o Ensino (A2021) 
A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de plataformas 
digitais para o ensino remoto (Zoom, Blackboard, Teams). 

90,04% 8,77% 1,19% 

SÃO MIGUEL Condições para o Ensino (A2021) 
As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, 
Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades dos 
alunos. 

88,82% 11,01% 0,17% 

SÃO MIGUEL Condições para o Ensino (A2021) 
Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o 
período de pandemia contribuem de forma preventiva contra o 
coronavírus. 

88,49% 3,03% 8,47% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Totais 94,69% 4,48% 0,83% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

85,65% 11,88% 2,47% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, para 
ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu aprendizado. 

94,42% 4,91% 0,67% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, 
pesquisas etc.). 

98,00% 1,77% 0,22% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo para 
um clima favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, 
de forma ética, solidária e reflexiva. 

99,33% 0,38% 0,29% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e dedicando-
me aos estudos. 

96,06% 3,48% 0,47% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Totais 93,86% 3,95% 2,18% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

87,36% 7,44% 5,19% 
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SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos procedimentos 
avaliativos (provas, trabalhos, seminários etc.) e elabora avaliação 
coerente com o Plano de Ensino (PE). 

94,64% 3,44% 1,92% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os 
discute. 

89,37% 6,02% 4,61% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

96,67% 2,20% 1,14% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 96,71% 2,35% 0,94% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no Plano 
de Ensino (PE). 

96,42% 2,40% 1,18% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição (lançamento 
de notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

94,70% 2,23% 3,07% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

95,88% 2,76% 1,36% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante 
as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, de solidariedade, 
reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

95,52% 2,89% 1,59% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

93,82% 4,35% 1,83% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que leciona, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em 
equipe, utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

94,29% 4,31% 1,40% 

SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como 
estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / 
grupos, sala de aula invertida, aplicativos, gameficação, realidade 
virtual, laboratórios específicos etc.). 

89,38% 7,66% 2,95% 
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SÃO MIGUEL 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para 
disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas. 

95,40% 3,36% 1,24% 

SÃO MIGUEL Empregabilidade (A2021) Totais 75,35% 12,39% 12,26% 

SÃO MIGUEL Empregabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

75,35% 12,39% 12,26% 

SÃO MIGUEL 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

Totais 84,14% 7,29% 8,57% 

SÃO MIGUEL 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas 
e atende aos alunos quando procurado(a). 

84,41% 9,02% 6,57% 

SÃO MIGUEL 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação (CPA) e 
da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu Curso. 

75,81% 7,27% 16,92% 

SÃO MIGUEL 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC). 

83,91% 6,26% 9,84% 

SÃO MIGUEL 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

89,67% 5,30% 5,03% 

SÃO MIGUEL 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por meio do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Blackboard). 

85,14% 7,91% 6,95% 

SÃO MIGUEL 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos sobre as 
diferentes questões e os encaminha, em sendo necessário às áreas 
da IES: Central de Atendimento ao Aluno - CAA, Financeiro, 
Secretaria Acadêmica. 

85,87% 8,01% 6,12% 

SÃO MIGUEL 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Totais 73,10% 20,58% 6,32% 

SÃO MIGUEL 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente às 
necessidades do curso, atendendo aos planos de ensino das 
disciplinas, o que contribui para a minha aprendizagem. 

89,22% 4,61% 6,16% 

SÃO MIGUEL 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

As devolutivas às análises das atividades complementares por mim 
cadastradas são apresentadas com clareza e objetividade. 

66,53% 23,68% 9,78% 

SÃO MIGUEL 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

70,12% 26,15% 3,73% 



297 
 

SÃO MIGUEL 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

67,66% 26,75% 5,58% 

SÃO MIGUEL 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

66,30% 27,30% 6,40% 

SÃO MIGUEL 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O prazo de análise e validação das Atividades Complementares por 
mim cadastradas é adequado. 

59,49% 33,47% 7,05% 

SÃO MIGUEL 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de cadastro das Atividades Complementares (disponível 
na Área do Aluno) atende às minhas necessidades acadêmicas 
(funcionalidade, facilidade de navegação e disposição das 
informações). 

70,61% 24,89% 4,50% 

SÃO MIGUEL 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, SMS, 
murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da Instituição 
/ curso. 

84,16% 13,63% 2,22% 

SÃO MIGUEL 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e 
orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

83,30% 5,26% 11,44% 

SÃO MIGUEL 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Totais 86,25% 6,36% 7,39% 

SÃO MIGUEL 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

86,43% 6,09% 7,49% 

SÃO MIGUEL 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso 
social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

86,08% 6,63% 7,29% 

SÃO MIGUEL 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

Totais 69,32% 13,94% 16,74% 

SÃO MIGUEL 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades de aprendizagem. 

73,78% 12,75% 13,47% 
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SÃO MIGUEL 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação 
social, possibilitando aos alunos a participação em eventos internos 
e externos. 

66,59% 15,88% 17,53% 

SÃO MIGUEL 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão 
são oportunizadas durante o curso. 

81,81% 8,52% 9,67% 

SÃO MIGUEL 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação no programa de iniciação cientifica e nas atividades 
que estimulam a investigação acadêmica são oportunizadas 
durante o curso. 

79,53% 7,54% 12,93% 

SÃO MIGUEL 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação profissional. 

85,72% 9,13% 5,15% 

SÃO MIGUEL 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios 
não obrigatórios no país ou fora do país. 

52,35% 20,54% 27,12% 

SÃO MIGUEL 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

45,42% 23,24% 31,34% 

SÃO MIGUEL 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

Totais 92,51% 6,97% 0,52% 

SÃO MIGUEL 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição 
favorece o meu desenvolvimento acadêmico e profissional. 

92,51% 6,97% 0,52% 

SÃO MIGUEL Projeto Pedagógico do Curso (A2021) Totais 82,28% 4,13% 13,59% 

SÃO MIGUEL Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) do meu 
curso são adequadas à minha formação profissional. 

78,61% 4,04% 17,35% 

SÃO MIGUEL Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são adequadas à 
minha formação profissional. 

64,44% 4,66% 30,90% 
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SÃO MIGUEL Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a 
minha formação integral, como cidadão e futuro profissional, e 
ampliam minha capacidade de aprender e atualizar-me 
permanentemente, proporcionando acesso a conhecimentos 
atualizados para a minha formação. 

96,36% 2,62% 1,02% 

SÃO MIGUEL Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos com as 
atividades práticas, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

89,68% 5,18% 5,13% 

SÃO MIGUEL Representatividade (A2021) Totais 74,20% 11,06% 14,75% 

SÃO MIGUEL Representatividade (A2021) 
O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas funções 
adequadamente. 

85,53% 9,55% 4,93% 

SÃO MIGUEL Representatividade (A2021) 

Os alunos têm a oportunidade de atuação como representantes de 
seus pares nos órgãos colegiados superiores (Conselho 
Universitário - CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE). 

61,76% 9,90% 28,35% 

SÃO MIGUEL Representatividade (A2021) 
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação dos 
alunos no Colegiado do Curso. 

75,10% 13,75% 11,15% 

VILLA LOBOS Totais   83,94% 6,49% 9,57% 

VILLA LOBOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Totais 84,16% 10,83% 5,01% 

VILLA LOBOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), contribui para 
os estudos dos conteúdos abordados na disciplina online. 

87,07% 10,34% 2,59% 

VILLA LOBOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

A linguagem do material didático é clara, contribuindo para minha 
autonomia nos estudos. 

87,07% 11,64% 1,29% 

VILLA LOBOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

As webaulas ao vivo ministradas nas disciplinas online possibilitam 
esclarecer dúvidas e ampliar meus conhecimentos contribuindo 
para o meu processo de aprendizagem. 

79,31% 14,66% 6,03% 

VILLA LOBOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo 
identificar facilmente as disciplinas online. 

92,24% 6,90% 0,86% 
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VILLA LOBOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O atendimento do(a)s tutore(a)s, em 48 horas, atende às minhas 
necessidades para a continuidade das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

67,67% 13,36% 18,97% 

VILLA LOBOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides etc.) contribui 
para a abordagem dos conteúdos da(s) disciplina(s) online. 

84,91% 13,36% 1,72% 

VILLA LOBOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

O(A)s tutore(a)s incentivam o aprofundamento do estudo de 
conteúdos, bem como a realização das atividades da(s) disciplina(s) 
online. 

80,17% 12,07% 7,76% 

VILLA LOBOS 
Ambiente Virtual / Disciplinas online 
(A2021) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

94,83% 4,31% 0,86% 

VILLA LOBOS Avaliação Institucional / CPA (A2021) Totais 90,48% 1,30% 8,23% 

VILLA LOBOS Avaliação Institucional / CPA (A2021) 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição 
/ curso. 

90,48% 1,30% 8,23% 

VILLA LOBOS Condições para o Ensino (A2021) Totais 75,53% 3,65% 20,81% 

VILLA LOBOS Condições para o Ensino (A2021) 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as 
atividades práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu curso, 
é adequada (espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, 
softwares etc.). 

31,71% 5,28% 63,01% 

VILLA LOBOS Condições para o Ensino (A2021) 
A instituição tem oferecido capacitação sobre o uso de plataformas 
digitais para o ensino remoto (Zoom, Blackboard, Teams). 

96,34% 2,44% 1,22% 

VILLA LOBOS Condições para o Ensino (A2021) 
As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, 
Blackboard, Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades dos 
alunos. 

93,95% 6,05% 0,00% 

VILLA LOBOS Condições para o Ensino (A2021) 
Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o 
período de pandemia contribuem de forma preventiva contra o 
coronavírus. 

80,00% 0,82% 19,18% 

VILLA LOBOS 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Totais 95,13% 3,65% 1,22% 

VILLA LOBOS 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Acesso o acervo (físico e virtual) da biblioteca para consultas 
bibliográficas, estudos e pesquisas. 

87,83% 9,57% 2,61% 
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VILLA LOBOS 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Participo das aulas, expressando minhas ideias e opiniões, para 
ampliar meus conhecimentos e fundamentar o meu aprendizado. 

94,78% 4,35% 0,87% 

VILLA LOBOS 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Realizo as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, 
pesquisas etc.). 

96,97% 2,16% 0,87% 

VILLA LOBOS 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Respeito os professores, colegas e funcionários, contribuindo para 
um clima favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, 
de forma ética, solidária e reflexiva. 

99,13% 0,00% 0,87% 

VILLA LOBOS 
Corpo Discente (quanto ao seu 
desempenho) (A2021) 

Sou pontual e assíduo, cumprindo o horário das aulas e dedicando-
me aos estudos. 

96,96% 2,17% 0,87% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Totais 92,26% 4,46% 3,28% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Ao discutir os resultados das avaliações ou em momentos 
posteriores, o(a) professor(a) retoma conteúdos de maior 
dificuldade pelos alunos. 

84,91% 6,99% 8,10% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os critérios adotados nos procedimentos 
avaliativos (provas, trabalhos, seminários etc.) e elabora avaliação 
coerente com o Plano de Ensino (PE). 

94,24% 3,68% 2,08% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os 
discute. 

85,52% 7,48% 6,99% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Apresenta e discute o Plano de Ensino (PE) da disciplina que 
leciona. 

96,47% 1,83% 1,71% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Conhece muito bem o conteúdo da disciplina que leciona. 97,32% 1,46% 1,22% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente o conteúdo programático previsto no Plano 
de Ensino (PE). 

96,34% 1,95% 1,71% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Cumpre integralmente os regulamentos da instituição (lançamento 
de notas, faltas, devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

91,77% 2,83% 5,41% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

É pontual, assíduo e cumpre os horários estabelecidos pela 
instituição. 

96,56% 2,09% 1,35% 
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VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Procura estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante 
as aulas, estimulando nos alunos princípios éticos, de solidariedade, 
reflexão, convivência e respeito à diversidade. 

93,98% 4,18% 1,84% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona os conteúdos da disciplina que leciona com os 
conhecimentos de outras disciplinas do curso. 

91,44% 5,75% 2,81% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Relaciona teoria e prática dos conteúdos da disciplina que leciona, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em 
equipe, utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar 
conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

90,23% 6,84% 2,93% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como 
estratégia de ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / 
grupos, sala de aula invertida, aplicativos, gameficação, realidade 
virtual, laboratórios específicos etc.). 

84,96% 9,78% 5,26% 

VILLA LOBOS 
Corpo Docente (responda em relação a 
cada professor) (A2021) 

Utiliza o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para 
disponibilizar conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas. 

95,60% 3,18% 1,22% 

VILLA LOBOS Empregabilidade (A2021) Totais 75,65% 6,52% 17,83% 

VILLA LOBOS Empregabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

75,65% 6,52% 17,83% 

VILLA LOBOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

Totais 80,16% 4,47% 15,37% 

VILLA LOBOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas 
e atende aos alunos quando procurado(a). 

81,39% 5,19% 13,42% 

VILLA LOBOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação (CPA) e 
da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) do seu Curso. 

66,67% 4,33% 29,00% 

VILLA LOBOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) divulga/disponibiliza o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC). 

78,35% 3,90% 17,75% 

VILLA LOBOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(a) coordenador(a) exerce suas funções com competência, 
liderança e ética. 

85,71% 4,33% 9,96% 
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VILLA LOBOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada por meio do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA (Blackboard). 

82,68% 5,63% 11,69% 

VILLA LOBOS 
Gestão Institucional - Coordenação de 
Curso (A2021) 

O(A) Coordenador(a) orienta adequadamente os alunos sobre as 
diferentes questões e os encaminha, em sendo necessário às áreas 
da IES: Central de Atendimento ao Aluno - CAA, Financeiro, 
Secretaria Acadêmica. 

86,15% 3,46% 10,39% 

VILLA LOBOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Totais 70,18% 17,37% 12,45% 

VILLA LOBOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente às 
necessidades do curso, atendendo aos planos de ensino das 
disciplinas, o que contribui para a minha aprendizagem. 

86,40% 3,20% 10,40% 

VILLA LOBOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

As devolutivas às análises das atividades complementares por mim 
cadastradas são apresentadas com clareza e objetividade. 

66,53% 14,05% 19,42% 

VILLA LOBOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

63,64% 28,10% 8,26% 

VILLA LOBOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

63,37% 32,10% 4,53% 

VILLA LOBOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas 
necessidades acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e 
prazo das respostas). 

56,79% 30,04% 13,17% 

VILLA LOBOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O prazo de análise e validação das Atividades Complementares por 
mim cadastradas é adequado. 

65,70% 19,01% 15,29% 

VILLA LOBOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de cadastro das Atividades Complementares (disponível 
na Área do Aluno) atende às minhas necessidades acadêmicas 
(funcionalidade, facilidade de navegação e disposição das 
informações). 

78,93% 13,22% 7,85% 

VILLA LOBOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do aluno, SMS, 
murais, revistas, jornais, banners, site etc.) mantém-me 
adequadamente informado sobre as atividades/ações da Instituição 
/ curso. 

83,61% 13,52% 2,87% 
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VILLA LOBOS 
Infraestrutura Institucional / Acadêmica 
(A2021) 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e 
orientação bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

66,12% 3,67% 30,20% 

VILLA LOBOS 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Totais 86,96% 3,48% 9,57% 

VILLA LOBOS 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade 
ambiental e/ou social e/ou de respeito à diversidade. 

85,65% 3,48% 10,87% 

VILLA LOBOS 
Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional (A2021) 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso 
social no Ensino, Pesquisa e Extensão. 

88,26% 3,48% 8,26% 

VILLA LOBOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

Totais 58,94% 10,06% 30,99% 

VILLA LOBOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas 
dificuldades de aprendizagem. 

57,39% 11,74% 30,87% 

VILLA LOBOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação 
social, possibilitando aos alunos a participação em eventos internos 
e externos. 

57,83% 10,43% 31,74% 

VILLA LOBOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão 
são oportunizadas durante o curso. 

74,78% 4,78% 20,43% 

VILLA LOBOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação no programa de iniciação cientifica e nas atividades 
que estimulam a investigação acadêmica são oportunizadas 
durante o curso. 

66,96% 4,78% 28,26% 

VILLA LOBOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação profissional. 

79,13% 9,57% 11,30% 

VILLA LOBOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios 
não obrigatórios no país ou fora do país. 

43,91% 13,04% 43,04% 
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VILLA LOBOS 
Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem 
intercâmbios no país ou fora do país. 

32,61% 16,09% 51,30% 

VILLA LOBOS 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

Totais 96,89% 2,33% 0,78% 

VILLA LOBOS 
Políticas Institucionais voltadas ao Ensino 
(A2021) 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição 
favorece o meu desenvolvimento acadêmico e profissional. 

96,89% 2,33% 0,78% 

VILLA LOBOS Projeto Pedagógico do Curso (A2021) Totais 69,89% 2,28% 27,83% 

VILLA LOBOS Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de estágio curricular obrigatório (caso tenha) do meu 
curso são adequadas à minha formação profissional. 

56,96% 1,30% 41,74% 

VILLA LOBOS Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
As atividades de TCC (caso tenha) do meu curso são adequadas à 
minha formação profissional. 

46,52% 1,30% 52,17% 

VILLA LOBOS Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 

As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a 
minha formação integral, como cidadão e futuro profissional, e 
ampliam minha capacidade de aprender e atualizar-me 
permanentemente, proporcionando acesso a conhecimentos 
atualizados para a minha formação. 

98,26% 1,30% 0,43% 

VILLA LOBOS Projeto Pedagógico do Curso (A2021) 
O curso favorece a articulação dos conhecimentos teóricos com as 
atividades práticas, contribuindo para a minha formação 
profissional. 

77,83% 5,22% 16,96% 

VILLA LOBOS Representatividade (A2021) Totais 71,27% 6,91% 21,82% 

VILLA LOBOS Representatividade (A2021) 
O(s) representante(s) de minha classe exerce(m) suas funções 
adequadamente. 

84,36% 7,82% 7,82% 

VILLA LOBOS Representatividade (A2021) 

Os alunos têm a oportunidade de atuação como representantes de 
seus pares nos órgãos colegiados superiores (Conselho 
Universitário - CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE). 

52,92% 4,58% 42,50% 

VILLA LOBOS Representatividade (A2021) 
Tenho conhecimento do funcionamento e da participação dos 
alunos no Colegiado do Curso. 

76,35% 8,30% 15,35% 
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Professores avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de Professores 
por disciplina 

Participaram  % de participação % erro amostral 

761 685 90,0 1,2 

 

Resultados Quantitativos: 

 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica / 
não sei responder 

Missão e Responsabilidade Social / 
Institucional 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso social no 
Ensino, Pesquisa e Extensão. 

98,37% 0,92% 0,70% 

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI). 

95,59% 2,78% 1,62% 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade ambiental e/ou social 
e/ou de respeito à diversidade. 

94,20% 2,32% 3,48% 

Gestão Institucional – Coordenação 
de Curso 

O perfil do(a) Coordenador(a) do Curso é adequado às funções do cargo, exercendo 
suas funções com competência, liderança e ética.  

97,48% 1,42% 1,10% 

O(A) Coordenador(a) expõe o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e o discute. 97,33% 1,41% 1,26% 

O(A) Coordenador(a) demonstra interesse na solução de problemas e mantém os 
docentes informados sobre as diretrizes institucionais e do curso. 

98,12% 0,78% 1,10% 

O(A) Coordenador(a) mantém comunicação adequada com os professores.  97,32% 1,73% 0,94% 

O(A) Coordenador(a) divulga os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação 
externa do MEC (ACG / ENADE) do Curso. 

94,97% 1,26% 3,77% 

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. 

99,08% 0,92% 0,00% 



307 
 

As atividades de estágio curricular obrigatório do(s) curso(s) em que leciono são 
adequadas à formação profissional do aluno (coerentes com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do curso - DCN). 

83,33% 0,69% 15,97% 

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). 

75,92% 2,09% 21,99% 

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. 

98,84% 0,69% 0,46% 

Ambiente Virtual  
Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

99,54% 0,46% 0,00% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em programas, 
projetos e atividades de extensão durante o curso. 

95,61% 2,08% 2,31% 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em atividades que 
estimulam a investigação acadêmica (iniciação cientifica, por exemplo). 

95,14% 2,78% 2,08% 

A Instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas dificuldades de 
aprendizagem. 

83,11% 4,16% 12,73% 

O(s) Curso(s) proporciona(m) experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a formação profissional dos alunos. 

96,99% 2,54% 0,46% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios no país ou 
fora do país. 

56,25% 9,26% 34,49% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não obrigatórios 
no país ou fora do país. 

60,88% 8,79% 30,32% 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social, 
possibilitando aos alunos a participação em eventos internos e externos. 

79,35% 7,42% 13,23% 

Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e também 
promove ações de inovação e empreendedorismo.  

84,96% 3,70% 11,34% 

Políticas Institucionais voltadas ao 
Ensino 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição favorece o 
desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos. 

94,21% 5,55% 0,23% 

Condições para o Ensino 
As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, Blackboard, 
Microsoft Teams, etc.) atendem as necessidades dos docentes. 

98,38% 1,61% 0,00% 
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A instituição tem oferecido capacitação sobre tecnologias digitais voltados ao 
ensino remoto. 

98,61% 1,39% 0,00% 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as atividades práticas, 
previstas no Projeto Pedagógico do(s) curso(s) em que leciono, é adequada (espaço 
físico, materiais de consumo, equipamentos, softwares etc.). 

78,70% 5,09% 16,20% 

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o período de 
pandemia contribuem de forma preventiva contra o coronavírus. 

88,89% 0,00% 11,11% 

Infraestrutura Institucional / 
Acadêmica 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente para o 
atendimento da(s) disciplina(s) que leciono. 

95,83% 2,08% 2,08% 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e orientação 
bibliográfica) atendem às minhas necessidades. 

89,58% 0,92% 9,49% 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do professor, SMS, murais, revistas, 
jornais, banners, site etc.) mantém-me adequadamente informado sobre as 
atividades/ações da Instituição / curso. 

94,68% 2,32% 3,01% 

Representatividade 

Conheço as atribuições e funções do Núcleo Docente Estruturante - NDE do(s) 
curso(s) em que leciono. 

92,12% 4,17% 3,70% 

No(s) curso(s) em que leciono, os representantes do Núcleo Docente Estruturante - 
NDE exercem suas funções adequadamente. 

89,59% 1,39% 9,03% 

Conheço as atribuições e funções do(s) Colegiado(s) do(s) Curso(s) em que leciono. 92,13% 3,70% 4,17% 

Os órgãos colegiados superiores (CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e CONSEPE) 
da instituição estão devidamente constituídos, com representação de professores, 
sentindo-me, portanto, devidamente representado.  

86,12% 3,00% 10,88% 

Corpo Docente (em relação ao seu 
trabalho didático-pedagógico) 

Apresento aos meus alunos e discuto com eles o Plano de Ensino (PE) da(s) 
disciplina(s) que leciono. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Conheço muito bem o conteúdo da(s) disciplina(s) que leciono. 100,00% 0,00% 0,00% 

Cumpro integralmente o conteúdo programático previsto no Plano de Ensino (PE). 100,00% 0,00% 0,00% 

Relaciono teoria e prática dos conteúdos da(s) disciplina(s) que leciono, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em equipe, 
utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar conhecimentos e 
desenvolver as competências necessárias ao exercício profissional. 

100,00% 0,00% 0,00% 
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Utilizo metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como estratégias de 
ensino (projetos, aprendizado baseado por pares / grupos, sala de aula invertida, 
aplicativos, gameficação, realidade virtual, laboratórios específicos etc.). 

97,68% 1,85% 0,46% 

Utilizo o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para disponibilizar 
conteúdos, avisos e outras atividades pedagógicas.  

99,53% 0,46% 0,00% 

Relaciono os conteúdos da(s) disciplina(s) que leciono com os conhecimentos de 
outras disciplinas do curso. 

99,77% 0,23% 0,00% 

Apresento aos alunos os critérios adotados nos procedimentos avaliativos (provas, 
trabalhos, seminários etc.) e elaboro avaliação coerente com o Plano de Ensino 
(PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresento aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os discuto.  100,00% 0,00% 0,00% 

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).  

99,30% 0,69% 0,00% 

Procuro estabelecer um ambiente saudável e de respeito durante as aulas, 
estimulando os alunos a observarem princípios éticos e de solidariedade, reflexão, 
convivência e respeito à diversidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Sou pontual e assíduo, cumprindo os horários estabelecidos pela instituição.  100,00% 0,00% 0,00% 

Cumpro integralmente os regulamentos da instituição (lançamento de notas, faltas, 
devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Procuro participar de eventos acadêmicos (Congressos, Seminários etc) da minha 
área de atuação, apresentando trabalhos de minha autoria. 

95,82% 2,55% 1,62% 

Atualizo semestralmente o meu currículo Lattes. 97,68% 2,32% 0,00% 

Corpo Discente (quanto ao 
desempenho de seus alunos) 

Realizam as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, pesquisas etc.). 93,75% 6,01% 0,23% 

Participam das aulas, expressando suas ideias e opiniões, para ampliar seus 
conhecimentos e fundamentar o aprendizado.  

90,04% 9,95% 0,00% 

São pontuais e assíduos, cumprindo o horário das aulas e dedicando-se aos 
estudos. 

86,80% 13,20% 0,00% 

Respeitam os professores, colegas e funcionários, contribuindo para um clima 
favorável à boa convivência e ao respeito à diversidade, de forma ética, solidária e 
reflexiva. 

96,29% 3,47% 0,23% 
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Avaliação Institucional / CPA 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição / curso. 

94,91% 1,86% 3,24% 
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Coordenadores de curso avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de 
Coordenadores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro 

amostral 

32 31 96,9 3,2 

 

Resultados Quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica 
/ não sei 

responder 

Missão e Responsabilidade 
Social / Institucional 

Conheço a missão da Instituição e sei que demonstra compromisso social no Ensino, Pesquisa 
e Extensão. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Conheço o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional 
(PPI). 

100,00% 0,00% 0,00% 

A instituição promove e incentiva ações de responsabilidade ambiental e/ou social e/ou de 
respeito à diversidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Gestão Institucional – 
Coordenação de Curso 
(quanto ao seu desempenho)  

Exerço as minhas funções com competência, liderança e ética.  100,00% 0,00% 0,00% 

Oriento adequadamente os alunos sobre as diferentes questões e encaminho-os, em sendo 
necessário às áreas da IES: Central de Atendimento ao Aluno - CAA, Financeiro, Secretaria 
Acadêmica. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Exponho o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) aos alunos e docentes e discuto-o. 100,00% 0,00% 0,00% 

Demonstro interesse na solução de problemas atendendo os alunos e docentes.   100,00% 0,00% 0,00% 

Mantenho comunicação adequada com os alunos por meio do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - AVA (Blackboard). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Divulgo os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa do MEC (ACG / ENADE) 
aos alunos e docentes.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Projeto Pedagógico do Curso  
As disciplinas e seus conteúdos (Plano de Ensino) contribuem para a formação integral dos 
alunos, como futuro profissional, ampliando a capacidade de aprender e atualizar-se 
permanentemente, proporcionando acesso a conhecimentos atualizados. 

100,00% 0,00% 0,00% 
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As atividades de estágio curricular obrigatório do(s) curso(s) que coordeno são adequadas à 
formação profissional do aluno (coerentes com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso - 
DCN). 

83,87% 0,00% 16,13% 

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). 

80,64% 0,00% 19,35% 

O(s) curso(s) que coordeno favorece(m) a articulação dos conhecimentos teóricos com as 
atividades práticas, contribuindo para a formação profissional dos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Ambiente Virtual / Disciplinas 
online  

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A linguagem do material didático, utilizado na disciplina online, é clara, contribuindo para a 
autonomia do aluno.  

96,77% 3,23% 0,00% 

O material didático não textual (vídeos, áudios, slides, etc.) contribui para a abordagem dos 
conteúdos da(s) disciplina(s) online. 

96,78% 3,23% 0,00% 

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. 

74,20% 25,81% 0,00% 

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. 

90,32% 9,68% 0,00% 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), consigo identificar facilmente as 
disciplinas online. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A avaliação Atividade de Sistematização Geral (ASG), contribui com os estudos dos assuntos 
abordados na disciplina online. 

96,77% 3,23% 0,00% 

Oportunidades da ampliação 
de formação acadêmica e 
profissional 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em programas, projetos e 
atividades de extensão durante o curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A Instituição possibilita / incentiva a participação dos alunos em atividades que estimulam a 
investigação acadêmica (iniciação cientifica, por exemplo). 

100,00% 0,00% 0,00% 

A Instituição disponibiliza monitores para auxiliar os alunos em suas dificuldades de 
aprendizagem. 

100,00% 0,00% 0,00% 

O(s) Curso(s) proporciona(m) experiências de aprendizagem inovadoras, contribuindo para a 
formação profissional dos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios no país ou fora do país. 100,00% 0,00% 0,00% 
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São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não obrigatórios no país ou 
fora do país. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A Instituição promove atividades de cultura, de lazer e de interação social, possibilitando aos 
alunos a participação em eventos internos e externos. 

93,55% 6,45% 0,00% 

Empregabilidade  
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e também promove ações 
de inovação e empreendedorismo.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Políticas Institucionais 
voltadas ao Ensino 

O processo de avaliação da aprendizagem utilizado pela Instituição favorece o 
desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Condições para o Ensino 

As ferramentas utilizadas nas aulas remotas síncronas (Zoom, Blackboard, Microsoft Teams, 
etc.) atendem as necessidades da coordenação de curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

A instituição tem oferecido capacitação sobre tecnologias digitais voltados ao ensino remoto. 100,00% 0,00% 0,00% 

A Infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as atividades práticas, previstas no 
Projeto Pedagógico do(s) curso(s) que coordeno, é adequada (espaço físico, materiais de 
consumo, equipamentos, softwares, softwares etc.). 

96,78% 0,00% 3,23% 

Os protocolos de biossegurança adotados pela instituição durante o período de pandemia 
contribuem de forma preventiva contra o coronavírus. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Infraestrutura Institucional / 
Acadêmica 

A Biblioteca possui acervo (físico e virtual) adequado e suficiente para o atendimento da(s) 
disciplina(s) do(s) curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Os serviços da Biblioteca (empréstimo, consulta, comutação e orientação bibliográfica) 
atendem às necessidades do(s) curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

O sistema de comunicação (redes sociais, área do professor, SMS, murais, revistas, jornais, 
banners, site etc.) mantém-me adequadamente informado sobre as atividades/ações da 
Instituição / curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Os serviços prestados pela Central de Atendimento ao Aluno (CAA) atendem às necessidades 
acadêmicas e administrativas dos alunos do(s) curso(s) que coordeno. 

83,87% 16,13% 0,00% 

Os serviços prestados pela Secretaria de Atividades Complementares atendem às 
necessidades acadêmicas dos alunos do(s) curso(s) que coordeno. 

83,87% 16,13% 0,00% 

Os serviços prestados pela Secretaria Nacional de Análise Curricular (SNAC) atendem às 
necessidades acadêmicas dos alunos do(s) curso(s) que coordeno. 

87,10% 12,91% 0,00% 

Representatividade 
Apresento aos docentes as atribuições e funções do Núcleo Docente Estruturante - NDE do(s) 
curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 
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No(s) curso(s) que coordeno, os representantes do Núcleo Docente Estruturante - NDE 
exercem suas funções adequadamente. 

100,00% 0,00% 0,00% 

O(s) representante(s) discente(s) do(s) curso(s) que coordeno exerce(m) suas funções 
adequadamente. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresento aos alunos e docentes a composição, as atribuições e funções do(s) Colegiado(s) 
do(s) Curso(s) que coordeno.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Os órgãos colegiados superiores (CONSU e/ou CONSUN e/ou CONSUNI e CONSEPE) da 
instituição estão devidamente constituídos, com representação dos coordenadores de curso, 
sentindo-me, portanto, devidamente representado.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Corpo Docente (em relação 
aos professores do(s) seu(s) 
curso(s) que coordena) 

Apresentam aos alunos e discutem com eles o Plano de Ensino (PE) da(s) disciplina(s) que 
lecionam. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Conhecem muito bem o conteúdo da(s) disciplinas(s) que lecionam.  100,00% 0,00% 0,00% 

Cumprem integralmente o conteúdo programático previsto no Plano de Ensino (PE). 100,00% 0,00% 0,00% 

Relacionam teoria e prática dos conteúdos da(s) disciplina(s) que lecionam, estimulando os 
alunos a expressarem suas ideias e trabalharem em equipe, utilizando metodologias que os 
desafiem a aprofundar conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Utilizam metodologias ativas e/ou tecnologias diferenciadas como estratégias de ensino 
(projetos, aprendizado baseado por pares / grupos, sala de aula invertida, aplicativos, 
gameficação, realidade virtual, laboratórios específicos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Utilizam o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) para disponibilizar conteúdos, 
avisos e outras atividades pedagógicas.  

100,00% 0,00% 0,00% 

Relacionam os conteúdos da(s) disciplina(s) que lecionam com os conhecimentos de outras 
disciplinas do curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresentam aos alunos os critérios adotados nos procedimentos avaliativos (provas, 
trabalhos, seminários etc.) e elaboram avaliação coerente com o Plano de Ensino (PE). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Apresentam aos alunos os resultados das avaliações realizadas e os discutem.  100,00% 0,00% 0,00% 

Discutem os resultados das avaliações, retomando os conteúdos de maior dificuldade pelos 
alunos, na(s) disciplina(s) que lecionam, contribuindo para o nivelamento da(s) turma(s).  

100,00% 0,00% 0,00% 

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. 

100,00% 0,00% 0,00% 

São pontuais e assíduos, cumprindo os horários estabelecidos pela instituição.  100,00% 0,00% 0,00% 
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Cumprem integralmente os regulamentos da instituição (lançamento de notas, faltas, 
devolutivas de provas e trabalhos etc.). 

100,00% 0,00% 0,00% 

Procuram participar de eventos acadêmicos (Congressos, Seminários etc) da área de atuação, 
apresentando trabalhos de autoria própria. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Atualizam semestralmente o currículo Lattes. 100,00% 0,00% 0,00% 

Corpo Discente (quanto ao 
desempenho dos alunos do(s) 
curso(s) que coordena) 

Realizam as atividades acadêmicas solicitadas (leituras, trabalhos, pesquisas etc.) pelos 
docentes. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Participam das aulas, expressando suas ideias e opiniões, para ampliar seus conhecimentos e 
fundamentar o aprendizado. 

93,55% 6,46% 0,00% 

São pontuais e assíduos, cumprindo o horário das aulas e dedicando-se aos estudos. 87,09% 12,91% 0,00% 

Respeitam os professores, colegas e funcionários, contribuindo para um clima favorável à 
boa convivência e ao respeito à diversidade, de forma ética, solidária e reflexiva. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Avaliação Institucional / CPA 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
contribui para a melhoria da instituição / curso.  

100,00% 0,00% 0,00% 
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Resultados Gerais da Avaliação do Ensino de Graduação a Distância 

 

Alunos dos cursos de metodologia EaD avaliando 

 

Índices de participação: 

 

Resultados quantitativos: 

INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se aplica 
/ Não sei 

responder 

Totais   80,81% 8,41% 10,78% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021) 

Totais 93,00% 5,50% 1,49% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021) 

A linguagem utilizada nos itens de menus e sessões do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, é clara e direciona, de maneira fácil, às diversas sessões da disciplina. 

93,08% 5,56% 1,36% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, facilmente encontro orientações que me auxiliam 
quanto a sua utilização e de suas funcionalidades e recursos de comunicação e interação. 

90,60% 7,50% 1,90% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

95,32% 3,47% 1,21% 

Área do Aluno (A2021) Totais 94,22% 3,38% 2,40% 

Área do Aluno (A2021) Ferramentas para acesso às notas, às questões financeiras e aos avisos estão disponíveis. 96,56% 2,31% 1,13% 
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Área do Aluno (A2021) Manual do Aluno e Calendário Letivo estão disponíveis para consulta. 91,88% 4,45% 3,67% 

Avaliação Institucional / CPA (A2021) Totais 85,40% 3,25% 11,35% 

Avaliação Institucional / CPA (A2021) 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), contribui para a melhoria da instituição / curso. 

85,40% 3,25% 11,35% 

Avaliações e Atividades (A2021) Totais 85,88% 6,48% 7,64% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Atividades extracurriculares (webnares, lives, seminários virtuais) contribuem para 
complementação da minha formação acadêmica e profissional. 

89,59% 5,60% 4,81% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AS 
e Fóruns), são claras e coerentes com o conteúdo disponibilizado para a minha formação 
acadêmica. 

92,38% 5,70% 1,92% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Provas Presenciais (A1 e AF) apresentam questões claras e coerentes com o conteúdo 
disponibilizado para os estudos. 

73,90% 6,05% 20,06% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Questões de Conhecimentos Gerais contribuem para complementação da minha 
formação acadêmica e profissional. 

87,64% 8,59% 3,78% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

Totais 74,00% 13,62% 12,38% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades acadêmicas e 
administrativas (clareza, objetividade e prazo das respostas). 

78,50% 13,70% 7,80% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades acadêmicas e 
administrativas (clareza, objetividade e prazo das respostas). 

74,47% 17,37% 8,16% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas necessidades acadêmicas e 
administrativas (clareza, objetividade e prazo das respostas). 

75,81% 14,14% 10,05% 
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Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O canal de ouvidoria online atendeu as minhas necessidades acadêmicas (clareza, 
objetividade e prazo de respostas). 

63,46% 10,96% 25,58% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

Tenho conhecimento do canal de ouvidoria online para atender as minhas necessidades 
acadêmicas. 

77,79% 11,89% 10,33% 

Coordenador do Curso (A2021) Totais 81,97% 9,35% 8,68% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Apresenta a organização do curso - Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e Matriz Curricular 
(Disciplinas). 

85,85% 6,41% 7,73% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa (MEC / ENADE) do 
seu Curso. 

75,24% 9,04% 15,73% 

Coordenador do Curso (A2021) Oferece/divulga oportunidades de realização de Atividades Complementares. 85,74% 9,36% 4,90% 

Coordenador do Curso (A2021) Promove ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o mundo do trabalho. 79,81% 12,66% 7,52% 

Coordenador do Curso (A2021) Tem mantido um canal de comunicação com os alunos. 83,17% 9,28% 7,54% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

Totais 60,67% 4,11% 35,22% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

A orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é adequada. 

58,18% 4,39% 37,43% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

A orientação sobre o preenchimento da documentação para a realização do Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é adequada. 

59,91% 3,97% 36,12% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no curso) são adequadas à 
minha formação profissional. 

60,82% 4,37% 34,81% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

As informações que constam no Manual do Estágio Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso)  são suficientes para minha orientação. 

57,55% 4,63% 37,82% 



319 
 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) 
proporciona experiências diversificadas para a minha formação acadêmica e profissional. 

66,89% 3,18% 29,92% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Totais 86,63% 9,54% 3,83% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para a realização das 
atividades acadêmicas. 

81,83% 6,57% 11,60% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Material teórico é de fácil entendimento e contribui para a minha formação acadêmica. 91,22% 7,77% 1,01% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Videoaulas contribuem para a minha formação acadêmica. 88,44% 10,31% 1,25% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao tempo de exibição. 85,00% 13,52% 1,48% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

Totais 67,75% 10,75% 21,50% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em atividades que estimulam a investigação acadêmica é oportunizada 
durante o curso. 

80,90% 7,52% 11,59% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão são oportunizadas 
durante o curso. 

79,60% 7,40% 13,00% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

As atividades culturais, de lazer e de interação social, promovidas pelo curso contribuem 
para a minha formação acadêmica e profissional. 

64,45% 10,40% 25,16% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

As trilhas de aprendizagem ofertadas contribuem para a minha formação acadêmica e 
profissional. 

79,26% 6,17% 14,56% 
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Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, contribuindo para a 
minha formação acadêmica e profissional. 

84,82% 8,96% 6,22% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não obrigatórios no país 
ou fora do país. 

44,02% 16,41% 39,57% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios no país ou fora do 
país. 

41,21% 18,38% 40,40% 

Relacionamento com o Polo de 
Educação a Distância (A2021) 

Totais 85,60% 9,05% 5,35% 

Relacionamento com o Polo de 
Educação a Distância (A2021) 

Procuro o Polo para orientações sobre os processos acadêmicos. 80,16% 10,94% 8,90% 

Relacionamento com o Polo de 
Educação a Distância (A2021) 

Sou devidamente informado na aula inaugural sobre a organização do curso (disciplinas, 
atividades, avaliações etc.), ambiente virtual de aprendizagem e o funcionamento do 
polo. 

88,83% 7,07% 4,10% 

Relacionamento com o Polo de 
Educação a Distância (A2021) 

Sou devidamente informado sobre as atividades extracurriculares (webnares, lives, 
seminários virtuais) ofertadas pela IES e ou pelo polo. 

87,83% 9,13% 3,04% 

Rotina de Estudos (A2021) Totais 88,78% 8,93% 2,29% 

Rotina de Estudos (A2021) Considero adequada a quantidade de horas por mim dedicada aos estudos. 89,05% 9,67% 1,29% 

Rotina de Estudos (A2021) Considero os tutores como interlocutores do meu processo de aprendizagem. 88,97% 7,47% 3,56% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Consulto as referências e os materiais complementares indicados nas disciplinas do meu 
curso. 

89,61% 8,40% 2,00% 

Rotina de Estudos (A2021) Participo / assisto das webconferências, chatday, lives, realizadas nas disciplinas. 75,31% 20,63% 4,06% 
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Rotina de Estudos (A2021) 
Procuro aumentar meu conhecimento buscando informações sobre temas gerais (cultura, 
política, economia etc.). 

93,33% 5,05% 1,62% 

Rotina de Estudos (A2021) Realizo no prazo as atividades acadêmicas solicitadas. 96,39% 2,39% 1,22% 

Trabalhabilidade (A2021) Totais 75,35% 8,53% 16,11% 

Trabalhabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e também promove 
ações de inovação e empreendedorismo. 

75,35% 8,53% 16,11% 

Tutores Online (A2021) Totais 87,01% 7,95% 5,03% 

Tutores Online (A2021) 
Indicam materiais complementares para aprofundamento de estudos, tais como 
referências, fontes e bases de dados digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

92,72% 4,37% 2,90% 

Tutores Online (A2021) 
Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, disponibilizando-se para 
esclarecimentos de dúvidas relativas às avaliações da aprendizagem. 

85,72% 9,06% 5,22% 

Tutores Online (A2021) Orientam sobre os critérios adotados para avaliação das atividades das disciplinas. 91,10% 5,28% 3,62% 

Tutores Online (A2021) 
Procuram estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo em relação a formação 
do estudante no que tange às competências cognitivas e emocionais, a partir da 
concepção da Educação Positiva. 

81,96% 9,62% 8,42% 

Tutores Online (A2021) Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o conteúdo. 80,67% 13,10% 6,23% 

Tutores Online (A2021) 
Promovem a realização de atividades relevantes (webconferências, chatday, live) para o 
processo de ensino aprendizagem. 

92,68% 4,04% 3,28% 

Tutores Online (A2021) 
Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a continuidade das atividades 
da disciplina. 

81,91% 10,06% 8,03% 

Tutores Online (A2021) Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e segurança. 89,31% 8,12% 2,57% 
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Alunos dos cursos de metodologia 4.0 avaliando 

 

Índices de participação: 

 

Resultados quantitativos: 

INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Totais   75,68% 11,02% 13,30% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

Totais 88,28% 9,64% 2,08% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

A Ferramenta Zoom possibilita acompanhar as aulas remotas e webaulas 
de forma simples, facilitada e intuitiva. 

82,92% 13,42% 3,65% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

A linguagem utilizada nos itens de menus e sessões do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem, é clara e direciona, de maneira fácil, às diversas 
sessões da disciplina. 

90,65% 8,09% 1,26% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, facilmente encontro orientações 
que me auxiliam quanto a sua utilização e de suas funcionalidades e 
recursos de comunicação e interação. 

86,72% 11,40% 1,88% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A.2021) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

92,81% 5,65% 1,53% 
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Ambientes profissionais para a realização 
de atividades práticas (A2021) 

Totais 51,38% 6,47% 42,16% 

Ambientes profissionais para a realização 
de atividades práticas (A2021) 

A infraestrutura (laboratórios, quadras, clínicas etc.) para as atividades 
práticas, previstas no Projeto Pedagógico do meu curso, é adequada 
(espaço físico, materiais de consumo, equipamentos, softwares etc.). 

48,71% 7,62% 43,67% 

Ambientes profissionais para a realização 
de atividades práticas (A2021) 

A infraestrutura onde ocorrem os encontros presenciais do meu curso é 
adequada (projetores, iluminação, ventilação, carteiras, etc.). 

56,33% 4,63% 39,03% 

Ambientes profissionais para a realização 
de atividades práticas (A2021) 

A qualidade dos serviços prestados na área de convivência é adequada 
(alimentação, copiadora, etc.). 

49,07% 7,16% 43,77% 

Área do Aluno (A2021) Totais 91,96% 5,43% 2,61% 

Área do Aluno (A2021) 
Ferramentas para acesso às notas, às questões financeiras e aos avisos 
estão disponíveis. 

95,25% 3,39% 1,36% 

Área do Aluno (A2021) Manual do Aluno e Calendário Letivo estão disponíveis para consulta. 88,68% 7,47% 3,85% 

Avaliação Institucional / CPA (A2021) Totais 80,24% 4,82% 14,94% 

Avaliação Institucional / CPA (A2021) 
O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria 
de Avaliação (CPA), contribui para a melhoria da instituição / curso. 

80,24% 4,82% 14,94% 

Avaliações e Atividades (A2021) Totais 80,19% 10,81% 9,00% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Atividades extracurriculares (webnares, lives, seminários virtuais) 
contribuem para complementação da minha formação acadêmica e 
profissional. 

88,14% 6,42% 5,44% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AS e Fóruns), são claras e coerentes com o conteúdo 
disponibilizado para a minha formação acadêmica. 

85,71% 11,48% 2,81% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Provas Presenciais (A1 e AF) apresentam questões claras e coerentes com 
o conteúdo disponibilizado para os estudos. 

65,76% 10,92% 23,32% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Questões de Conhecimentos Gerais contribuem para complementação da 
minha formação acadêmica e profissional. 

81,13% 14,41% 4,46% 
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Canais de Atendimento e Relacionamento 
com o Aluno (CAA Online) (A2021) 

Totais 65,76% 21,32% 12,93% 

Canais de Atendimento e Relacionamento 
com o Aluno (CAA Online) (A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades acadêmicas 
e administrativas (clareza, objetividade e prazo das respostas). 

70,56% 22,28% 7,16% 

Canais de Atendimento e Relacionamento 
com o Aluno (CAA Online) (A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

65,06% 26,60% 8,34% 

Canais de Atendimento e Relacionamento 
com o Aluno (CAA Online) (A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas necessidades 
acadêmicas e administrativas (clareza, objetividade e prazo das 
respostas). 

68,08% 22,72% 9,20% 

Canais de Atendimento e Relacionamento 
com o Aluno (CAA Online) (A2021) 

O canal de ouvidoria online atendeu as minhas necessidades acadêmicas 
(clareza, objetividade e prazo de respostas). 

53,38% 17,95% 28,66% 

Canais de Atendimento e Relacionamento 
com o Aluno (CAA Online) (A2021) 

Tenho conhecimento do canal de ouvidoria online para atender as 
minhas necessidades acadêmicas. 

71,72% 17,02% 11,26% 

Coordenador do Curso (A2021) Totais 76,37% 14,41% 9,22% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Apresenta a organização do curso - Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e 
Matriz Curricular (Disciplinas). 

80,57% 11,68% 7,76% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa 
(MEC / ENADE) do seu Curso. 

66,06% 16,01% 17,93% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Oferece/divulga oportunidades de realização de Atividades 
Complementares. 

82,51% 11,85% 5,64% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Promove ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o 
mundo do trabalho. 

73,10% 18,73% 8,17% 

Coordenador do Curso (A2021) Tem mantido um canal de comunicação com os alunos. 79,53% 13,80% 6,67% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

Totais 62,03% 5,61% 32,36% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

A orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é 
adequada. 

58,51% 6,09% 35,40% 
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Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

A orientação sobre o preenchimento da documentação para a realização 
do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) é adequada. 

60,33% 6,18% 33,49% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no curso) são 
adequadas à minha formação profissional. 

60,22% 5,14% 34,64% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

As informações que constam no Manual do Estágio Obrigatório (caso 
esteja previsto no curso)  são suficientes para minha orientação. 

55,62% 7,51% 36,87% 

Estágio Curricular Supervisionado / TCC / 
Projetos (A2021) 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no 
curso) proporciona experiências diversificadas para a minha formação 
acadêmica e profissional. 

75,44% 3,15% 21,42% 

Material Didático da Disciplina (A2021) Totais 85,94% 10,25% 3,81% 

Material Didático da Disciplina (A2021) 
Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para a 
realização das atividades acadêmicas. 

80,81% 7,62% 11,56% 

Material Didático da Disciplina (A2021) 
Material teórico é de fácil entendimento e contribui para a minha 
formação acadêmica. 

87,43% 11,31% 1,25% 

Material Didático da Disciplina (A2021) Videoaulas contribuem para a minha formação acadêmica. 90,15% 8,72% 1,13% 

Material Didático da Disciplina (A2021) 
Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao 
tempo de exibição. 

85,36% 13,35% 1,29% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

Totais 61,97% 13,23% 24,80% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

A participação em atividades que estimulam a investigação acadêmica é 
oportunizada durante o curso. 

75,09% 9,31% 15,59% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão são 
oportunizadas durante o curso. 

73,39% 9,32% 17,28% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

As atividades culturais, de lazer e de interação social, promovidas pelo 
curso contribuem para a minha formação acadêmica e profissional. 

57,85% 13,06% 29,09% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

As trilhas de aprendizagem ofertadas contribuem para a minha formação 
acadêmica e profissional. 

76,13% 7,08% 16,79% 
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Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, 
contribuindo para a minha formação acadêmica e profissional. 

78,72% 12,13% 9,16% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não 
obrigatórios no país ou fora do país. 

38,11% 19,62% 42,28% 

Oportunidades da ampliação de formação 
acadêmica e profissional (A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios no 
país ou fora do país. 

34,46% 22,10% 43,44% 

Professor do Encontro Presencial (A2021) Totais 64,67% 9,34% 25,99% 

Professor do Encontro Presencial (A2021) 

Relacionam teoria e prática dos conteúdos da disciplina que 
acompanham, estimulando os alunos a expressarem suas ideias, 
utilizando metodologias que os desafiem a aprofundar conhecimentos e 
desenvolver as competências necessárias ao exercício profissional. 

67,61% 7,80% 24,60% 

Professor do Encontro Presencial (A2021) 
São pontuais e assíduos, cumprindo os horários estabelecidos pela 
instituição. 

68,90% 6,43% 24,67% 

Professor do Encontro Presencial (A2021) 
Utilizam tecnologias diferenciadas como estratégias de ensino 
(aplicativos, jogos, gameficação, realidade virtual, laboratórios específicos 
etc.). 

57,53% 13,77% 28,70% 

Relacionamento com o Polo de Educação 
a Distância (A2021) 

Totais 82,24% 12,43% 5,33% 

Relacionamento com o Polo de Educação 
a Distância (A2021) 

Procuro o Polo para orientações sobre os processos acadêmicos. 78,00% 13,14% 8,85% 

Relacionamento com o Polo de Educação 
a Distância (A2021) 

Sou devidamente informado na aula inaugural sobre a organização do 
curso (disciplinas, atividades, avaliações etc.), ambiente virtual de 
aprendizagem e o funcionamento do polo. 

84,99% 11,26% 3,75% 

Relacionamento com o Polo de Educação 
a Distância (A2021) 

Sou devidamente informado sobre as atividades extracurriculares 
(webnares, lives, seminários virtuais) ofertadas pela IES e ou pelo polo. 

83,72% 12,90% 3,37% 

Rotina de Estudos (A2021) Totais 90,68% 7,31% 2,01% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Considero adequada a quantidade de horas por mim dedicada aos 
estudos. 

87,83% 10,77% 1,40% 



327 
 

Rotina de Estudos (A2021) 
Considero os tutores como interlocutores do meu processo de 
aprendizagem. 

89,18% 7,85% 2,97% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Consulto as referências e os materiais complementares indicados nas 
disciplinas do meu curso. 

91,05% 6,90% 2,05% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Participo / assisto das webconferências, chatday, lives, realizadas nas 
disciplinas. 

86,34% 10,48% 3,18% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Procuro aumentar meu conhecimento buscando informações sobre 
temas gerais (cultura, política, economia etc.). 

93,14% 5,63% 1,23% 

Rotina de Estudos (A2021) Realizo no prazo as atividades acadêmicas solicitadas. 96,53% 2,21% 1,26% 

Trabalhabilidade (A2021) Totais 69,04% 9,49% 21,47% 

Trabalhabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e 
também promove ações de inovação e empreendedorismo. 

69,04% 9,49% 21,47% 

Tutores Online (A2021) Totais 83,20% 11,79% 5,01% 

Tutores Online (A2021) 
Indicam materiais complementares para aprofundamento de estudos, 
tais como referências, fontes e bases de dados digitais/virtuais 
diversificadas, entre outros. 

90,11% 6,32% 3,57% 

Tutores Online (A2021) 
Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, disponibilizando-se 
para esclarecimentos de dúvidas relativas às avaliações da aprendizagem. 

79,80% 15,06% 5,14% 

Tutores Online (A2021) 
Orientam sobre os critérios adotados para avaliação das atividades das 
disciplinas. 

87,89% 8,06% 4,05% 

Tutores Online (A2021) 
Procuram estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo em 
relação a formação do estudante no que tange às competências 
cognitivas e emocionais, a partir da concepção da Educação Positiva. 

77,76% 13,89% 8,35% 

Tutores Online (A2021) Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o conteúdo. 78,47% 15,96% 5,57% 

Tutores Online (A2021) 
Promovem a realização de atividades relevantes (webconferências, 
chatday, live) para o processo de ensino aprendizagem. 

90,49% 5,74% 3,77% 

Tutores Online (A2021) 
Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a continuidade 
das atividades da disciplina. 

75,58% 18,07% 6,35% 
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Tutores Online (A2021) 
Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e 
segurança. 

85,47% 11,26% 3,27% 
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Alunos dos cursos de metodologia 4.0i avaliando 

 

Índices de participação: 

 

Resultados quantitativos: 

INDICADOR QUESTÃO 
Índice de 
Satisfação 

Índice de 
Insatisfação 

Não se aplica / 
Não sei 

responder 

Totais   79,82% 8,36% 11,82% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

Totais 90,05% 7,30% 2,65% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

A Ferramenta de webconferência, Zoom, possibilita acompanhar as aulas síncronas e 
webaulas de forma simples, facilitada e intuitiva. 

85,75% 10,08% 4,17% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

A linguagem utilizada nos itens de menus e sessões do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, é clara e direciona, de maneira fácil, às diversas sessões da disciplina. 

92,31% 5,69% 2,01% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem, facilmente encontro orientações que me 
auxiliam quanto a sua utilização e de suas funcionalidades e recursos de 
comunicação e interação. 

88,90% 8,51% 2,59% 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
Blackboard (A2021.) 

Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

93,26% 4,91% 1,83% 

Área do Aluno (A2021) Totais 93,81% 3,32% 2,87% 
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Área do Aluno (A2021) 
Ferramentas para acesso às notas, às questões financeiras e aos avisos estão 
disponíveis. 

95,68% 2,24% 2,08% 

Área do Aluno (A2021) Manual do Aluno e Calendário Letivo estão disponíveis para consulta. 91,94% 4,40% 3,65% 

Avaliação Institucional / CPA 
(A2021) 

Totais 82,28% 3,02% 14,69% 

Avaliação Institucional / CPA 
(A2021) 

O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA), contribui para a melhoria da instituição / curso. 

82,28% 3,02% 14,69% 

Avaliações e Atividades (A2021) Totais 81,94% 7,09% 10,97% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Atividades extracurriculares (webnares, lives, seminários virtuais) contribuem para 
complementação da minha formação acadêmica e profissional. 

88,80% 5,31% 5,89% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Avaliações propostas nas disciplinas, realizadas no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AS e Fóruns), são claras e coerentes com o conteúdo disponibilizado 
para a minha formação acadêmica. 

88,58% 7,42% 4,00% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Provas Presenciais (A1 e AF) apresentam questões claras e coerentes com o 
conteúdo disponibilizado para os estudos. 

65,82% 5,89% 28,29% 

Avaliações e Atividades (A2021) 
Questões de Conhecimentos Gerais contribuem para complementação da minha 
formação acadêmica e profissional. 

84,55% 9,73% 5,72% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

Totais 70,88% 17,23% 11,89% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O atendimento da CAA online atende às minhas necessidades acadêmicas e 
administrativas (clareza, objetividade e prazo das respostas). 

74,46% 18,35% 7,19% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O atendimento realizado pela Estela atende às minhas necessidades acadêmicas e 
administrativas (clareza, objetividade e prazo das respostas). 

73,78% 20,35% 5,87% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O atendimento realizado pelo Chat CAA atende às minhas necessidades acadêmicas e 
administrativas (clareza, objetividade e prazo das respostas). 

72,13% 19,02% 8,85% 
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Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

O canal de ouvidoria online atendeu as minhas necessidades acadêmicas (clareza, 
objetividade e prazo de respostas). 

58,81% 13,98% 27,21% 

Canais de Atendimento e 
Relacionamento com o Aluno (CAA 
Online) (A2021) 

Tenho conhecimento do canal de ouvidoria online para atender as minhas 
necessidades acadêmicas. 

75,21% 14,46% 10,33% 

Coordenador do Curso (A2021) Totais 80,93% 10,02% 9,06% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Apresenta a organização do curso - Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e Matriz 
Curricular (Disciplinas). 

85,28% 7,09% 7,64% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa (MEC / 
ENADE) do seu Curso. 

73,56% 9,55% 16,89% 

Coordenador do Curso (A2021) Oferece/divulga oportunidades de realização de Atividades Complementares. 84,31% 9,54% 6,15% 

Coordenador do Curso (A2021) 
Promove ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o mundo do 
trabalho. 

79,57% 13,17% 7,26% 

Coordenador do Curso (A2021) Tem mantido um canal de comunicação com os alunos. 81,91% 10,73% 7,36% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

Totais 58,29% 3,12% 38,59% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

A orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é adequada. 

55,29% 2,98% 41,74% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

A orientação sobre o preenchimento da documentação para a realização do Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é adequada. 

56,73% 3,39% 39,88% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no curso) são adequadas à 
minha formação profissional. 

58,88% 3,47% 37,65% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

As informações que constam no Manual do Estágio Obrigatório (caso esteja previsto 
no curso)  são suficientes para minha orientação. 

53,47% 3,31% 43,22% 

Estágio Curricular Supervisionado / 
TCC / Projetos (A2021) 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) 
proporciona experiências diversificadas para a minha formação acadêmica e 
profissional. 

67,08% 2,48% 30,45% 
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Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Totais 87,85% 7,51% 4,65% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para a realização das 
atividades acadêmicas. 

82,29% 4,79% 12,92% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Material teórico é de fácil entendimento e contribui para a minha formação 
acadêmica. 

90,36% 7,94% 1,70% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Videoaulas contribuem para a minha formação acadêmica. 91,08% 7,06% 1,87% 

Material Didático da Disciplina 
(A2021) 

Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao tempo de 
exibição. 

87,66% 10,23% 2,11% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

Totais 66,78% 9,72% 23,50% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em atividades que estimulam a investigação acadêmica é 
oportunizada durante o curso. 

77,78% 7,18% 15,04% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

A participação em programas, projetos e atividades de extensão são oportunizadas 
durante o curso. 

76,74% 6,61% 16,65% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

As atividades culturais, de lazer e de interação social, promovidas pelo curso 
contribuem para a minha formação acadêmica e profissional. 

66,00% 8,96% 25,04% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

As trilhas de aprendizagem ofertadas contribuem para a minha formação acadêmica 
e profissional. 

80,74% 5,36% 13,90% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

O curso proporciona experiências de aprendizagem inovadoras, contribuindo para a 
minha formação acadêmica e profissional. 

84,35% 7,53% 8,12% 
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Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem estágios não obrigatórios no 
país ou fora do país. 

42,85% 15,65% 41,51% 

Oportunidades da ampliação de 
formação acadêmica e profissional 
(A2021) 

São oferecidas oportunidades para os alunos realizarem intercâmbios no país ou fora 
do país. 

39,00% 16,74% 44,27% 

Professor do Encontro Síncrono 
(A2021) 

Totais 78,15% 9,07% 12,78% 

Professor do Encontro Síncrono 
(A2021) 

Relacionam teoria e prática dos conteúdos da disciplina que acompanham, 
estimulando os alunos a expressarem suas ideias, utilizando metodologias que os 
desafiem a aprofundar conhecimentos e desenvolver as competências necessárias ao 
exercício profissional. 

82,65% 6,82% 10,53% 

Professor do Encontro Síncrono 
(A2021) 

São pontuais e assíduos, cumprindo os horários estabelecidos pela instituição. 84,84% 5,64% 9,52% 

Professor do Encontro Síncrono 
(A2021) 

Utilizam tecnologias diferenciadas como estratégias de ensino (aplicativos, jogos, 
gameficação, realidade virtual, laboratórios específicos etc.). 

66,98% 14,74% 18,28% 

Relacionamento com o Polo de 
Educação a Distância (A2021) 

Totais 85,22% 9,42% 5,35% 

Relacionamento com o Polo de 
Educação a Distância (A2021) 

Procuro o Polo para orientações sobre os processos acadêmicos. 80,85% 10,03% 9,11% 

Relacionamento com o Polo de 
Educação a Distância (A2021) 

Sou devidamente informado na aula inaugural sobre a organização do curso 
(disciplinas, atividades, avaliações etc.), ambiente virtual de aprendizagem e o 
funcionamento do polo. 

88,29% 7,69% 4,01% 

Relacionamento com o Polo de 
Educação a Distância (A2021) 

Sou devidamente informado sobre as atividades extracurriculares (webnares, lives, 
seminários virtuais) ofertadas pela IES e ou pelo polo. 

86,53% 10,54% 2,93% 

Rotina de Estudos (A2021) Totais 90,10% 7,18% 2,72% 

Rotina de Estudos (A2021) Considero adequada a quantidade de horas por mim dedicada aos estudos. 88,10% 9,98% 1,91% 

Rotina de Estudos (A2021) Considero os tutores como interlocutores do meu processo de aprendizagem. 89,78% 6,73% 3,49% 
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Rotina de Estudos (A2021) 
Consulto as referências e os materiais complementares indicados nas disciplinas do 
meu curso. 

90,35% 7,07% 2,58% 

Rotina de Estudos (A2021) Participo / assisto das webconferências, chatday, lives, realizadas nas disciplinas. 84,03% 11,65% 4,33% 

Rotina de Estudos (A2021) 
Procuro aumentar meu conhecimento buscando informações sobre temas gerais 
(cultura, política, economia etc.). 

93,01% 5,41% 1,58% 

Rotina de Estudos (A2021) Realizo no prazo as atividades acadêmicas solicitadas. 95,34% 2,25% 2,41% 

Trabalhabilidade (A2021) Totais 73,76% 7,32% 18,92% 

Trabalhabilidade (A2021) 
A instituição apoia a inserção dos alunos no mercado de trabalho e também promove 
ações de inovação e empreendedorismo. 

73,76% 7,32% 18,92% 

Tutores Online (A2021) Totais 86,88% 7,70% 5,42% 

Tutores Online (A2021) 
Indicam materiais complementares para aprofundamento de estudos, tais como 
referências, fontes e bases de dados digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

92,69% 3,74% 3,58% 

Tutores Online (A2021) 
Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, disponibilizando-se para 
esclarecimentos de dúvidas relativas às avaliações da aprendizagem. 

84,23% 9,81% 5,95% 

Tutores Online (A2021) Orientam sobre os critérios adotados para avaliação das atividades das disciplinas. 89,82% 5,85% 4,33% 

Tutores Online (A2021) 
Procuram estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo em relação a 
formação do estudante no que tange às competências cognitivas e emocionais, a 
partir da concepção da Educação Positiva. 

82,16% 9,20% 8,64% 

Tutores Online (A2021) Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o conteúdo. 81,72% 11,84% 6,44% 

Tutores Online (A2021) 
Promovem a realização de atividades relevantes (webconferências, chatday, live) 
para o processo de ensino aprendizagem. 

92,08% 3,72% 4,20% 

Tutores Online (A2021) 
Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a continuidade das 
atividades da disciplina. 

83,12% 9,92% 6,96% 

Tutores Online (A2021) Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e segurança. 89,15% 7,58% 3,27% 
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Coordenadores de curso avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de 
Coordenadores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

37 24 64,9 12,1 
 

Resultados quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica 
/ não sei 

responder 

Coordenador do Curso 

1. Realizo reuniões com frequência com a equipe de tutores / professores e estimulo reflexões 
sobre o curso. 

95,83% 4,17% 0,00% 

2. Apresento a organização do curso - PPC (Projeto Pedagógico do Curso) e matriz curricular. 91,67% 4,17% 4,17% 

3. Promovo ações de aproximação do aluno com a vida acadêmica e o mundo do trabalho. 100,00% 0,00% 0,00% 

4. Apresento os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa (MEC / ENADE) do 
Curso. 

91,67% 0,00% 8,33% 

5. Cumpro os prazos referentes aos processos do(s) curso(s) que coordeno. 100,00% 0,00% 0,00% 

6. Compartilho aos tutores e professores o significado e a importância da CPA (Comissão Própria 
de Avaliação), do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e de outros documentos 
institucionais. 

91,67% 0,00% 8,33% 

7. Conheço e interajo com os setores que fazem parte da Cruzeiro do Sul Virtual. 100,00% 0,00% 0,00% 

8. Esclareço quais são as atribuições do professor responsável. 100,00% 0,00% 0,00% 

9. Oriento o professor responsável sobre o prazo de realização das atividades sob a sua 
responsabilidade. 

100,00% 0,00% 0,00% 

10. Oriento o professor responsável sobre as funcionalidades do SIAA necessárias para a sua 
atividade docente. 

100,00% 0,00% 0,00% 
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11. Oriento o professor responsável sobre todos os setores e processos que fazem parte da 
Cruzeiro do Sul Virtual. 

95,83% 0,00% 4,17% 

Tutores Online 

12. Disponibilizam indicações de materiais complementares para aprofundamento de estudos 
dos alunos, tais como referências, fontes e bases de dados digitais/virtuais diversificadas, entre 
outros. 

100,00% 0,00% 0,00% 

13. Trabalham os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e segurança. 100,00% 0,00% 0,00% 

14. Respondem às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a continuidade das atividades da 
disciplina. 

100,00% 0,00% 0,00% 

15. Orientam os alunos sobre os critérios adotados para avaliação das atividades. 100,00% 0,00% 0,00% 

16. Orientam e acompanham o desempenho dos alunos, disponibilizando-se para 
esclarecimentos de dúvidas relativas às avaliações da aprendizagem. 

100,00% 0,00% 0,00% 

17. Promovem a interação entre os alunos e entre os alunos e o conteúdo. 100,00% 0,00% 0,00% 

18. Procuram estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo em relação a formação do 
estudante no que tange às competências cognitivas e emocionais, a partir da concepção da 
Educação Positiva. 

95,83% 0,00% 4,17% 

19. Promovem a realização de atividades relevantes (webconferências, chatday, live) para o 
processo de ensino aprendizagem. 

100,00% 0,00% 0,00% 

20. Submetem materiais ou propostas de atividades para validação do professor responsável e 
coordenador do curso. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Professor Responsável 

21. Demonstram interesse em conhecer o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a Matriz 
Curricular. 

91,67% 8,33% 0,00% 

22. Participam das reuniões propostas, estimulando discussões e reflexões sobre o curso. 91,67% 8,33% 0,00% 

Material Didático da 
Disciplina 

23. Material teórico das disciplinas é de fácil entendimento e contribui para a formação dos 
alunos. 

95,83% 4,17% 0,00% 

24. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos estudos. 95,83% 4,17% 0,00% 

25. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e tempo de exibição. 95,83% 4,17% 0,00% 

26. Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para a realização das 
atividades acadêmicas. 

95,83% 4,17% 0,00% 

27. Correções do material são prontamente atendidas quando solicitadas. 87,50% 12,50% 0,00% 

28. Acompanho a produção do material didático junto aos professores conteudistas. 100,00% 0,00% 0,00% 
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29. Solicito sempre que necessária a atualização dos materiais das disciplinas do curso. 95,83% 0,00% 4,17% 

Avaliações e atividades 

30. Avaliações online (A2) e presenciais (A1 e AF) possuem caráter formativo. 91,67% 8,33% 0,00% 

31  Modelo atual das avaliações “A1 e AF” é adequado (quantidade, tipo de questões e 
periodicidade). 

95,83% 4,17% 0,00% 

32. O processo das etapas de organização das provas A1 e AF é adequado (elaboração, 
postagem e revisão de questões e montagem das provas). 

95,83% 4,17% 0,00% 

33. Material das disciplinas é disponibilizado aos professores com antecedência para elaboração 
das questões das provas “A1 e AF”  

95,83% 4,17% 0,00% 

34  Prazos para a elaboração, postagem e correção das questões das provas “A1 e AF”, pelos 
professores, são informados com a devida antecedência. 

100,00% 0,00% 0,00% 

35. Número de oficinas e orientações técnicas para a elaboração das avaliações pelos 
professores são suficientes. 

95,83% 4,17% 0,00% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos 

36. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) proporciona 
experiências diversificadas para a formação profissional dos alunos. 

70,83% 0,00% 29,17% 

37. Orientação sobre o preenchimento da documentação para a realização do Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é adequada. 

70,83% 0,00% 29,17% 

38. Orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório (caso esteja previsto no curso) é adequada. 

66,67% 4,17% 29,17% 

39. Proposta de Estágio Curricular Supervisionado (obrigatório) do(s) curso(s) em que coordeno 
é clara. 

66,67% 4,17% 29,17% 

40. Informações que constam no Manual de Estágio (obrigatório) são suficientes para orientar o 
aluno. 

66,67% 0,00% 33,33% 

41. Tenho conhecimento do trabalho desenvolvido no Núcleo de Estágios – EaD, em relação ao 
Estágio Curricular Supervisionado (obrigatório) do(s) curso(s) que coordeno. 

70,83% 0,00% 29,17% 

42. Alterações de prazos e procedimentos realizados pelo Núcleo de Estágios – EaD são 
informadas a coordenação do curso com a devida antecedência. 

70,83% 0,00% 29,17% 

43. Ajustes necessários no Manual do Estágio (obrigatório) do(s) curso(s) são realizados de 
forma participativa. 

70,83% 0,00% 29,17% 

44. As atividades de TCC e ou de Projetos (caso esteja previsto no curso) são adequadas a 
formação profissional dos alunos. 

62,50% 4,17% 33,33% 
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Canais de Comunicação e 
Relacionamento 

45. Fluxos dos processos da Central de Atendimento ao Aluno (CAA Online) propiciam agilidade 
no retorno das informações aos discentes. 

75,00% 25,00% 0,00% 

46. Instâncias superiores de gestão da Instituição disponibilizam canais para manifestação das 
minhas necessidades. 

83,33% 16,67% 0,00% 

Oportunidades da 
ampliação de formação 
acadêmica e profissional 

47. Divulgo oportunidades de programas, projetos e atividades de extensão aos alunos. 100,00% 0,00% 0,00% 

48. Divulgo oportunidades de investigação acadêmica aos alunos. 100,00% 0,00% 0,00% 

49. Divulgo oportunidades de intercâmbio no país ou fora do país aos alunos. 62,50% 8,33% 29,17% 

50. Divulgo oportunidades de estágios não obrigatórios no país ou fora do país aos alunos.  91,67% 0,00% 8,33% 

51. Divulgo oportunidades de trilhas de aprendizagem aos alunos. 100,00% 0,00% 0,00% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - Blackboard 

52. Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

53. Ambiente virtual de aprendizagem é adequado para o desenvolvimento das atividades do(s) 
curso(s) que coordeno. 

100,00% 0,00% 0,00% 

54. Atualizo os conteúdos disponíveis na disciplina de Coordenação do Curso. 100,00% 0,00% 0,00% 

Trabalhabilidade 55. Indico aos alunos oportunidades de atuação no mercado de trabalho. 100,00% 0,00% 0,00% 

Capacitação e Integração 
56. Programas de capacitação ou formação continuada são oferecidos pela Instituição. 100,00% 0,00% 0,00% 

57. Participo dos programas de capacitação ou formação continuada oferecidos pela instituição. 100,00% 0,00% 0,00% 

Sistema Integrado 
Acadêmico-Administrativo 
(SIAA) 

58. Acesso e a disponibilidade do SIAA são adequados para o desenvolvimento das atividades. 100,00% 0,00% 0,00% 

59. Conheço e opero todas as ferramentas do SIAA, necessárias para o desenvolvimento das 
minhas atividades. 

100,00% 0,00% 0,00% 

60. As funcionalidades e aplicações disponíveis no SIAA são adequados para o desenvolvimento 
das minhas atividades. 

100,00% 0,00% 0,00% 
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Avaliação Institucional / 
CPA 

61. O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
contribui para a melhoria da instituição / curso. 

91,67% 8,33% 0,00% 
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Professores avaliando 

Índices de participação: 

Total de 
Professores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

215 149 69,3 4,5 
 

Resultados quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se aplica 
/ não sei 

responder 

Coordenador do Curso 

1. Realiza reuniões com frequência com a equipe de professores e estimula reflexões sobre o curso. 92,62% 4,03% 3,36% 

2. Apresenta a organização do curso - PPC (Projeto Pedagógico do Curso) e matriz curricular. 93,29% 4,03% 2,68% 

3. Apresenta os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa (MEC / ENADE) do Curso. 86,58% 4,70% 8,72% 

4. Esclarece aos professores o significado e a importância da CPA (Comissão Própria de Avaliação), 
do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e de outros documentos institucionais. 

91,95% 2,68% 5,37% 

5. Mantém os docentes informados sobre os prazos das atividades relacionadas ao curso. 97,99% 0,00% 2,01% 

Tutores online 

6. Solicitam indicações de materiais complementares para aprofundamento de estudos dos alunos, 
tais como referências, fontes e bases de dados digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

91,28% 4,70% 4,03% 

7. Consultam quando há dúvidas sobre o conteúdo das disciplinas. 93,29% 2,68% 4,03% 

8. Submetem materiais ou propostas de atividades para validação do professor responsável. 91,28% 3,36% 5,37% 

Atribuições do Professor 
Responsável 

9. Demonstro interesse em conhecer o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a Matriz Curricular. 98,66% 0,00% 1,34% 

10. Participo das reuniões propostas, estimulando discussões e reflexões sobre o curso. 97,99% 0,00% 2,01% 

11. Dou retorno ao tutor quando recebo propostas de materiais e atividades. 95,97% 0,00% 4,03% 

12. Dou retorno ao tutor quando ele apresenta dúvidas sobre o conteúdo da(s) disciplina(s). 98,66% 0,00% 1,34% 

13. Realizo as webconferências temáticas na(s) disciplina(s) em que atuo. 99,33% 0,00% 0,67% 

14. Participo de treinamentos (oficinas, cursos etc.) oferecidos pela Cruzeiro do Sul Virtual. 98,66% 0,67% 0,67% 
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15. Tenho clareza das atribuições do professor responsável. 99,33% 0,67% 0,00% 

16. Realizo no prazo as atividades relativas a minha atuação. 100,00% 0,00% 0,00% 

17. Conheço todas as funcionalidades do SIAA, necessárias para as minhas atividades como 
docente. 

98,66% 1,34% 0,00% 

18. Conheço todos os setores e processos que fazem parte da Cruzeiro do Sul Virtual. 90,60% 8,05% 1,34% 

Material Didático da 
Disciplina 

19. Material teórico das disciplinas é de fácil entendimento e contribui para a formação dos alunos. 98,66% 1,34% 0,00% 

20. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos estudos. 96,64% 1,34% 2,01% 

21. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao tempo de exibição. 95,30% 2,68% 2,01% 

22. Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para a realização das atividades 
acadêmicas. 

92,62% 3,36% 4,03% 

23. Correções do material são prontamente atendidas quando solicitadas. 81,21% 8,72% 10,07% 

24. Material é disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem com antecedência para que eu 
o avalie antes que a disciplina seja oferecida aos alunos. 

89,93% 8,72% 1,34% 

Avaliações e Atividades 

25. Avaliações online (A2) e presenciais (A1 e AF) possuem caráter formativo. 94,63% 2,01% 3,36% 

26  Modelo atual das avaliações “A1 e AF” é adequado (quantidade, tipo de questões e 
periodicidade). 

92,62% 2,68% 4,70% 

27. O processo das etapas de organização das provas A1 e AF é adequado (elaboração, postagem e 
revisão de questões e montagem das provas). 

93,29% 2,01% 4,70% 

28. Material das disciplinas é disponibilizado com antecedência para elaboração das questões das 
provas “A1 e AF”  

90,60% 6,04% 3,36% 

29  Prazos para a elaboração, postagem e correção das questões das provas “A1 e AF” são 
informados com a devida antecedência. 

93,96% 2,01% 4,03% 

30. Número de oficinas e orientações técnicas para a elaboração das avaliações são suficientes. 92,62% 2,01% 5,37% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos 

31. As atividades de TCC e ou de Projetos (caso você seja o professor dessa disciplina) são 
adequadas a formação profissional dos alunos. 

48,32% 0,67% 51,01% 

Canais de Comunicação e 
Relacionamento 

32. Instâncias superiores de gestão da Instituição disponibilizam canais para manifestação das 
minhas necessidades. 

83,22% 7,38% 9,40% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - 

33. Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

99,33% 0,67% 0,00% 
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Blackboard 34. Ambiente virtual de aprendizagem Blackboard é adequado para o desenvolvimento das 
atividades acadêmicas do(s) curso(s) que atuo. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Capacitação e Integração 
35. Programas de capacitação ou formação continuada são oferecidos pela Instituição. 96,64% 2,01% 1,34% 

36. Participo dos programas de capacitação ou formação continuada oferecidos pela Instituição. 96,64% 2,68% 0,67% 

Sistema Integrado 
Acadêmico-
Administrativo (SIAA) 

37. Acesso e a disponibilidade do SIAA são adequados para o desenvolvimento das atividades. 96,64% 2,68% 0,67% 

38. Conheço e opero todas as ferramentas do SIAA, necessárias para o desenvolvimento das minhas 
atividades. 

96,64% 3,36% 0,00% 

39. As funcionalidades e aplicações disponíveis no SIAA são adequados para o desenvolvimento das 
minhas atividades. 

97,32% 2,01% 0,67% 

Avaliação Institucional / 
CPA 

40. O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
contribui para a melhoria da instituição / curso. 

92,62% 3,36% 4,03% 
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Tutores avaliando 

Índices de participação: 

Total de 
Tutores 

Participaram  
% de 

participação 
% erro amostral 

92 92 100,0 0,0 
 

Resultados quantitativos: 

Indicador:  Questão: 
Índice de 
satisfação 

Índice de 
insatisfação 

Não se 
aplica / não 

sei 
responder 

Coordenador do Curso 

1. Realiza reuniões com frequência com a equipe de tutores e estimula reflexões sobre o curso. 65,22% 30,43% 4,35% 

2. Apresenta a organização do curso - PPC (Projeto Pedagógico do Curso) e matriz curricular. 68,48% 27,17% 4,35% 

3. Apresento os resultados da autoavaliação (CPA) e da avaliação externa (MEC / ENADE) do Curso. 58,70% 33,70% 7,61% 

4. Esclarece aos professores o significado e a importância da CPA (Comissão Própria de Avaliação), 
do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e de outros documentos institucionais. 

58,70% 22,83% 18,48% 

Tutores Online 

5. Indico materiais complementares para aprofundamento de estudos dos alunos, tais como 
referências, fontes e bases de dados digitais/virtuais diversificadas, entre outros. 

98,91% 1,09% 0,00% 

6. Trabalho os conteúdos das disciplinas com clareza, objetividade e segurança. 98,91% 0,00% 1,09% 

7. Respondo às dúvidas dentro do prazo estabelecido para a continuidade das atividades da 
disciplina. 

100,00% 0,00% 0,00% 

8. Oriento os alunos sobre os critérios adotados para avaliação das atividades. 100,00% 0,00% 0,00% 

9. Oriento e acompanho o desempenho dos alunos, disponibilizando-se para esclarecimentos de 
dúvidas relativas às avaliações da aprendizagem. 

100,00% 0,00% 0,00% 

10. Promovo a interação entre os alunos e entre os alunos e o conteúdo. 98,91% 0,00% 1,09% 

11. Procuro estabelecer um processo de aprendizagem mais amplo em relação a formação do 
estudante no que tange às competências cognitivas e emocionais, a partir da concepção da 
Educação Positiva. 

100,00% 0,00% 0,00% 
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12. Promovo a realização de atividades relevantes (webconferências, chatday, live) para o processo 
de ensino aprendizagem. 

96,74% 0,00% 3,26% 

13. Submeto materiais ou propostas de atividades para validação do professor responsável e 
coordenador do curso. 

91,30% 2,17% 6,52% 

Professores Responsáveis 

14. Participam das reuniões propostas, estimulando discussões e reflexões sobre o curso. 82,61% 7,61% 9,78% 

15. Obtenho retorno do professor responsável quando encaminho propostas de materiais e 
atividades. 

86,96% 8,70% 4,35% 

16. Obtenho retorno do professor responsável quando tenho dúvidas sobre o conteúdo da(s) 
disciplina(s). 

85,87% 8,70% 5,43% 

17. Realiza as webconferências temáticas na(s) disciplina(s) em que atua. 94,57% 0,00% 5,43% 

Material Didático da 
Disciplina 

18. Material teórico das disciplinas é de fácil entendimento e contribui para a formação dos alunos. 89,13% 10,87% 0,00% 

19. Videoaulas contribuem para o aprofundamento dos estudos. 88,04% 11,96% 0,00% 

20. Videoaulas são adequadas em relação à clareza da informação e ao tempo de exibição. 88,04% 11,96% 0,00% 

21. Biblioteca virtual possui acervo (livros, revistas etc.) adequado para a realização das atividades 
acadêmicas. 

97,83% 0,00% 2,17% 

22. Correções do material são prontamente atendidas quando solicitadas. 51,09% 47,83% 1,09% 

23. Material é disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem com antecedência para que eu 
o avalie antes que a disciplina seja oferecida aos alunos. 

68,48% 31,52% 0,00% 

Avaliações e Atividades 24. Avaliações online (A2) possuem caráter formativo. 93,48% 6,52% 0,00% 

Estágio Curricular 
Supervisionado / TCC / 
Projetos 

25. Orientação sobre o preenchimento da documentação para a realização do Estágio Curricular 
Supervisionado Obrigatório (caso você atue nestas disciplinas) é adequada. 

70,65% 5,43% 23,91% 

26. Orientação às minhas dúvidas ao longo da realização do Estágio Curricular Supervisionado 
Obrigatório (caso você atue nestas disciplinas) é adequada. 

69,57% 5,43% 25,00% 

27. Informações que constam no Manual de Estágio (obrigatório) são suficientes para orientar o 
aluno. 

72,83% 3,26% 23,91% 

28. As atividades de TCC e ou de Projetos (caso você atue nestas disciplinas) são adequadas a 
formação profissional dos alunos. 

70,65% 4,35% 25,00% 

29. Tenho conhecimento do trabalho desenvolvido no Núcleo de Estágios – EaD, em relação ao 
Estágio Curricular Supervisionado (obrigatório). 

58,70% 16,30% 25,00% 
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30. Alterações de prazos e procedimentos realizados pelo Núcleo de Estágios – EaD são informadas 
a tutoria com a devida antecedência. 

61,96% 8,70% 29,35% 

31. Ajustes necessários no Manual do Estágio (obrigatório) do(s) curso(s) são realizados de forma 
participativa. 

55,43% 6,52% 38,04% 

32. Proposta de Estágio Curricular Supervisionado (obrigatório) do(s) curso(s) em que atuo é clara. 69,57% 5,43% 25,00% 

Canais de Comunicação e 
Relacionamento 

33. Instâncias superiores de gestão da Instituição disponibilizam canais para manifestação das 
minhas necessidades. 

86,96% 9,78% 3,26% 

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem - Blackboard 

34. Tenho conhecimento e competências necessárias para o uso do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), Blackboard. 

100,00% 0,00% 0,00% 

35. Ambiente virtual de aprendizagem é adequado para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas do(s) curso(s) que atuo. 

100,00% 0,00% 0,00% 

Capacitação e Integração 
36. Programas de capacitação ou formação continuada são oferecidos pela Instituição. 100,00% 0,00% 0,00% 

37. Participo dos programas de capacitação ou formação continuada oferecidos pela Instituição. 100,00% 0,00% 0,00% 

Sistema Integrado 
Acadêmico-Administrativo 
(SIAA) 

38. Acesso e a disponibilidade do SIAA são adequados para o desenvolvimento das atividades. 95,65% 3,26% 1,09% 

39. Conheço e opero todas as ferramentas do SIAA, necessárias para o desenvolvimento das minhas 
atividades. 

92,39% 6,52% 1,09% 

40. As funcionalidades e aplicações disponíveis no SIAA são adequados para o desenvolvimento das 
minhas atividades. 

94,57% 1,09% 4,35% 

Avaliação Institucional / 
CPA 

41. O processo de Avaliação Institucional, conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 
contribui para a melhoria da instituição / curso. 

89,13% 2,17% 8,70% 
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Resultados Gerais da Avaliação do Ensino de Pós-graduação Stricto Sensu 

 

Alunos avaliando 

 

Índices de participação: 

Total de Alunos: Participaram:  % de participação: % erro amostral: 

184 164 89,1 2,6 

 

Resultados quantitativos: 
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Indicador: Identificação 
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Indicador: Coerência, consistência, abrangência e atualização da(s) área(s) de concentração, linha(s) de atuação, projetos em 

andamento, proposta curricular com os objetivos do Programa. 
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Indicador: Qualidade da orientação:  
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Indicador: Qualidade do corpo docente – orientação 
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Indicador: Relação professor(a) e pós-graduando(a). 
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Indicador: Relação Secretaria e pós-graduando(a). 

 

Indicador: Relação Coordenação do PPG e pós-graduando(a). 
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Resultados Gerais da Avaliação com os Egressos da Pós-graduação Stricto Sensu 

 

Egressos avaliando 

 

Índices de participação: 

Ano: 
Total de 

Egressos: 
Participaram: % de participação: % erro amostral: 

2016 65 24 36,9 16,2 

2017 80 42 52,5 10,6 

2018 52 38 73,1 8,4 

2019 60 53 88,3 4,7 

2020 71 51 71,8 7,4 

 

Resultados quantitativos: 
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Indicador: Identificação 
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Indicador: Satisfação quanto à formação recebida 
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Indicador: Suficiência: esforços que resultaram numa dissertação/tese com qualidade acadêmica 
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Indicador: Qualidade da orientação. 
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Indicador: Repercussão 
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Indicador: Permanência (continuidade na vida acadêmica) 
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Indicador: Projeção 
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Relatório de Autoavaliação Institucional (SINAES). Brasília, 2014. Disponível em:  

<https://seavi.ufms.br/files/2013/04/Nota_Tecnica_No65_2014_Relatorio_CPA.pdf. >. 

 

______; Portaria nº 1.382, de 31 de outubro de 2017. Aprova, em extratos, os 

indicadores dos Instrumentos de Avaliação Institucional Externa para os atos de 

credenciamento, recredenciamento e transformação de organização acadêmica nas 

modalidades presencial e a distância do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – Sinaes. Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-1382-2017-10-31.pdf >. 

 

______; Portaria nº 1.383, de 31 de outubro de 2017. Aprova, em extrato, os 

indicadores do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação para os atos de 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento nas modalidades presencial 

e a distância do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes. Brasília, 

2017. Disponível em:  

< http://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-1383-2017-10-31.pdf>.  

 

______; Portaria Normativa MEC nº 19, de 13 de dezembro de 2017. Dispõe sobre os 

procedimentos de competência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP referentes à avaliação de instituições de educação superior, de 

cursos de graduação e de desempenho acadêmico de estudantes. Brasília, 2017. 

Disponível em:  

<https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/PN_19-2017_MEC-

Competencia_do_INEP_ref_a_avaliacao_de_IES_e_cursos_de_graduacao.pdf>. 

   

 

______; Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos 

cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. 

Brasília, 2017. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm>. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
https://seavi.ufms.br/files/2013/04/Nota_Tecnica_No65_2014_Relatorio_CPA.pdf
http://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-1382-2017-10-31.pdf
http://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-1383-2017-10-31.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/PN_19-2017_MEC-Competencia_do_INEP_ref_a_avaliacao_de_IES_e_cursos_de_graduacao.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/PN_19-2017_MEC-Competencia_do_INEP_ref_a_avaliacao_de_IES_e_cursos_de_graduacao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm
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______; Portaria MEC nº 20, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre os 

procedimentos e o padrão decisório dos processos de credenciamento, 

recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos superiores, bem como seus aditamentos, nas modalidades presencial e a 

distância, das instituições de educação superior do sistema federal de ensino. Brasília, 

2017. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80171-

anexo-1-portaria-normativa-n-20-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192 >. 

 

______; Portaria MEC nº 21, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o sistema e-

MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas 

aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior no sistema 

federal de educação, e o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação 

Superior Cadastro e-MEC. Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80181-

anexo-2-portaria-normativa-n-21-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192>. 

 

______; Portaria MEC nº 22, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre os 

procedimentos de supervisão e monitoramento de instituições de educação superior e de 

cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades 

presencial e a distância, integrantes do sistema federal de ensino. Brasília, 2017. 

Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80191-

anexo-3-portaria-normativa-n-22-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192>. 

 

______; Portaria MEC nº 23, de 21 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o fluxo dos 

processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e 

de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, 

bem como seus aditamentos. Brasília, 2017. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=80201-

anexo-4-portaria-normativa-n-23-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192>.  

 

Documentos internos da Universidade Cruzeiro do Sul  

– Documentos regimentais, reguladores e orientadores oficiais institucionais; 

– Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Universidade (2019-2023); 
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– Projeto Pedagógico Institucional da Universidade Cruzeiro do Sul – PPI; 

– Projetos Pedagógicos dos Cursos (Presencial e EAD); 

– Projeto de Avaliação Institucional da Cruzeiro do Sul. 
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