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atores institucionais deviam pontuar se estão consolidando no que 

fazem uma cultura que realiza a identidade da cultura universitária" 

 

Silva Junior e Sguissard (2005, p. 20): 
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1- INTRODUÇÃO 

 

BREVE HISTÓRICO DA IES 

 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares é uma instituição privada 

sem fins lucrativos, mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos, situada na cidade de 

Governador Valadares, Minas Gerais. 

A FACULDADE Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, foi credenciada pela 

Portaria 702, de 18 de março de 2004, publicada no DOU de 19 de março de 2004, iniciando suas 

atividades em 2003 com a oferta do primeiro curso de graduação Licenciatura em Normal Superior. 

Atualmente, oferece os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Analise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Educação Física Licenciatura, Educação Física Bacharel, Enfermagem, Engenharia de 

Produção, Pedagogia e Tecnologia em Gestão Ambiental. Atualmente conta com 1454 alunos 

matriculados, tendo 97 docentes e 75 funcionários técnico-administrativos. 

Em 201701 tivemos 1.281 alunos matriculados, com 91 professores e 68 funcionários técnico-

administrativos. 

O curso de Licenciatura em Educação Física foi reconhecido pela Portaria nº 485, de 19 de 

dezembro 2011 e publicado dia 23 de novembro 2011 pelo Diário Oficial da União com 100 (Cem) 

vagas totais anuais, o curso de Pedagogia (Licenciatura) foi reconhecido pela Portaria nº 544, de 12 de 

setembro 2014 e publicado no Diário Oficial da União dia 16 de setembro 2014 com 100 (Cem) vagas 

totais anuais o curso de Bacharelado em Administração foi reconhecido pela portaria nº 607 de 19 de 

novembro de 2013 e publicado no Diário Oficial da União dia 20 de novembro 2013 com 100 (Cem) 

vagas totais anuais, o curso de Bacharelado em Enfermagem foi autorizado e protocolado em 26 de 

junho de 2009, nº do protocolo 200903514 no sistema E-Mec, com 100 (Cem) vagas totais anuais, o 

curso Bacharelado em Engenharia de Produção foi autorizado e protocolado em 26 de junho de 2009, 

nº do protocolo 200903515 no sistema E-Mec, com 100 (Cem) vagas totais anuais, o curso de 

Tecnologia em Gestão Ambiental foi autorizado e protocolado em 14 de fevereiro 2011, nº do 

protocolo 200903836. Para o ano de 2015, a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador 

Valadares iniciou com dois novos cursos: Bacharelado em Ciências Contábeis foi autorizado pela 

portaria nº 240, de 25 de março de 2015, publicado no Diário Oficial da União dia 06 de março de 

2015 com 100 (cem) vagas totais anuais, o curso Bacharelado em Educação Física foi autorizado pela 

Portaria nº 536, de 25 de agosto de 2014 e publicado no Diário Oficial da União dia 26 de agosto de 



 

 
 

2014 com 200 (duzentas) vagas totais anuais, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi 

autorizado pela Portaria nº 489 de 26 de junho de  2015 e publicado no Diário Oficial da União dia 29 

de junho de 2015 com 100 (cem) vagas totais anuais. 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares tem como MISSÃO formar 

profissionais socialmente responsáveis, capazes de estender os conhecimentos das ciências e da 

tecnologia, contribuindo assim para o desenvolvimento social e cultural da região, do Estado e do País. 

É sua VISÃO ser uma instituição de ensino superior de referência, buscando sempre o contínuo 

aprimoramento e desenvolvimento do ensino e da extensão. 

É uma instituição em contínuo e dinâmico processo de evolução e desenvolvimento no 

cumprimento da sua missão e na realização dos seus objetivos e metas. Encontra-se, atualmente, em 

um processo de reflexões e revisões de sua expansão, de seus cursos de graduação e pós-graduação, 

reavaliando suas políticas educacionais de ensino e de extensão, da própria estrutura organizacional e 

funcional visando um salto de qualidade.  

Desta forma, este documento apresenta-se como relatório parcial deste processo, tendo em seu 

anexo um cronograma para o ciclo avaliativo 2015 a 2017, seguindo as dimensões previstas na Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004, propostas pelo SINAES, contemplando 05 Eixos dos SINAES. 

 

− Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional (8ª Dimensão) 

- 8ª Dimensão: Planejamento e Avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 

eficiência da Autoavaliação Institucional.  

− Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional (1ª e 3ª Dimensão) 

- 1ª Dimensão: A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

- 3ª Dimensão: A responsabilidade social 

− Eixo 3 – Políticas Acadêmicas (2ª, 4ª, 9ª Dimensão) 

- 2ª Dimensão: A Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão. 

- 4ª Dimensão: A comunicação com a sociedade  

- 9ª Dimensão: Políticas de atendimento aos estudantes 

− Eixo 4 – Politicas de Gestão (5ª 6ª e 10ª Dimensão) 

- 5ª Dimensão: As políticas de pessoal 

- 6ª Dimensão: Organização e gestão 

- 10ª Dimensão: Sustentabilidade financeira 

− Eixo 5 – Infraestrutura (7ª Dimensão) 

- 7ª Dimensão: Infraestrutura física, especialmente a de ensino, biblioteca, recursos de 

informações e comunicação. 



 

 
 

 
 
DADOS DA INSTITUIÇÃO  
 
Código: 14162  
Nome/Código da IES: Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares – FUPAC 
Caracterização da IES: Instituição privada sem fins lucrativos 
Estado: Minas Gerais - Município: Governador Valadares 
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Representante do corpo discente 
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Jailsom Couto Souza Representante do corpo discente Aluno do curso de Engenharia 
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Organizada 
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2- PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

1- Plano de comunicação  

1.1 Divulgações através de sites banners  

 

2-Plano de execução 

 

2.1 Criação de um cronograma por curso para os discentes e também para os docentes e  técnicos 

administrativos, 

2.2 Agendamentos dos laboratórios de TI com cronograma a ser seguido, 

2.3 Monitoramentos de cada curso, para responder aos questionários do INEP. 



 

 
 

 

3- Análises e Avaliação da Avaliação 

3.1 Entregam dos resultados aos coordenadores e membros da CPA  

3.2 Análises dos resultados e plano de ação para resolver as debilidades citadas nas avaliações  

 

3- AUTOAVALIAÇÃO CICLO 2015/2017 
 

Considerando que a Autoavaliação é um processo contínuo, a CPA da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de Governador Valadares, iniciou os trabalhos do novo ciclo avaliativo em 2015, 

conforme o cronograma traçado no novo Projeto de Autoavaliação Institucional e colocando no anexo 

deste relatório parcial. 

Para dar inicio a este novo ciclo avaliativo e para compor este relatório, a CPA lançou mão 

das ações programadas constantes do citado Projeto. 

 
4- METODOLOGIA 
 

A elaboração deste relatório se realizou com base no Roteiro de Autoavaliação Institucional, e 

as Orientações Gerais, publicado pelo CONAES/INEP. 

 A Avaliação Institucional na Faculdade Presidente Antônio Carlos consiste em um processo 

permanente de elaboração de conhecimentos e de intervenção prática, que permitirá retroalimentar as 

mais diversas atividades da Faculdade. Durante todo o seu desenvolvimento, o mesmo ocorrerá em três 

momentos: 

I. Avaliação do docente por componente curricular (semestralmente, envolvendo Coordenadores, 

(docentes e discentes)). 

II. Avaliação dos cursos (de dois em dois anos, envolvendo os segmentos: (docentes e discentes)). 

III. Avaliação Institucional Geral (de dois em dois anos, envolvendo todos os segmentos: discentes, 

docentes, coordenadores, diretores, funcionários técnico administrativos, egressos do curso, representantes 

da sociedade civil organizada). 

 

Avaliação da Educação Superior propostas pelo (SINAES), da Faculdade Presidente Antônio Carlos, 

prima pela excelência acadêmica, compreende que a autoavaliação possibilita uma visão integrada das 

ações desenvolvidas pelos diferentes setores e pessoas, que possibilitará reflexão e diálogo entre 

setores e agentes envolvidos no processo, de forma que as demandas são diagnosticadas, identificadas 

e, encaminhadas aos setores responsáveis para providencias e atendidas conforme o planejamento 

institucional. 

 



 

 
 

Todos os segmentos se envolveram no processo respondendo a questionários, participando de 

entrevistas, analisando os aspectos positivos e negativos, discutindo em grupos debilidades e fortalezas 

da Faculdade, também dando sugestões que provoquem a melhoria de sua qualidade.  

 

Para a IES, a avaliação, é uma prática investigativa dos processos administrativos e educacionais que, 

por meio da observação criteriosa seguida de análise e necessária reflexão critica acerca da realidade 

praticada. A autoavaliação está, portanto, diretamente vinculada à qualidade e assim exige que aluno, 

professores, funcionários técnico-administrativos, ex-alunos e representantes da sociedade civil 

organizada informem sobre a relevância do ensino e a adequação do mesmo ao mercado de trabalho, 

sobre as ações direcionadas para a extensão, sobre a responsabilidade social e a infraestrutura da 

Faculdade para a busca contínua de padrões de excelência do ensino e da IES.  

 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos, contou com a participação de todos os segmentos, em 

igualdade de participação, e o envolvimento dos mesmos  no processo, sendo estes conduzidos  pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, designada para planejar, organizar, refletir e cuidar de 

despertar o interesse de toda a comunidade em sua realização; com a participação e o envolvimento de 

toda a comunidade acadêmica;  os representantes da sociedade civil, e com o apoio dos gestores da IES 

e com a disponibilização de informações e dados confiáveis. 

 

Tendo a finalidade de atender às disposições da Lei 10.861, a CPA considerou os diferentes 

eixos/dimensões institucionais, porém destacam que estas ficam predispostas as variáveis dos agentes 

envolvidos por ser este constituído de um processo democrático, que vai sendo construído ao longo do 

seu desenvolvimento, no âmbito de cada eixo/dimensão avaliada, conforme esboçado a seguir, tendo 

em seu anexo um cronograma para o ciclo avaliativo 2015 a 2017. 

A CPA está ciente de que a autoavaliação é um processo que se constrói e se aperfeiçoa com o tempo, 

devendo ser o mais democrático e transparente possível, de cunho pedagógico e formativo, capaz de 

produzir uma cultura de Avaliação Institucional que fará parte do cotidiano dos processos acadêmicos 

e administrativos.  

Diante disso, busca uma maior e mais qualitativa aproximação junto aos protagonistas, através de 

encontros com os diversos setores administrativos e pedagógicos, promovendo uma ambiência 

avaliativa por meio de um processo não estanque, mas contínuo, de acordo as diretrizes estabelecidas 

pela Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior - CONAES.  

O presente Relatório Parcial 2015 de Autoavaliação Institucional – Ciclo 2015/2017 está estruturado 

contemplando parcialmente as questões relacionadas às 10 (dez) Dimensões Avaliativas do SINAES, 



 

 
 

agrupadas segundo os 5 (cinco) Eixos Temáticos, estabelecidos nas orientações do INEP para 

avaliação externa das instituições de Ensino Superior, qual seja para essa  etapa (parcial 2016):  

 

5 - SINAES – SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO    

SUPERIOR 

5.1 - EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

1.1 - Dimensão 8: Planejamento e autoavaliação 

 

No Eixo 1, Considera-se a dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) do Sinaes. O foco desse Eixo é a 

descrição e a identificação, por intermédio do documento Relato Institucional, dos principais. 

Elementos do processo avaliativo da IES em relação ao seu PDI, aos relatórios elaborados pela CPA e 

aos demais documentos institucionais avaliativos do período que constitui o objeto de avaliação. 

 

O Relato Institucional tem como foco a evolução acadêmica da IES.  

Os documentos analisados apresentam como objetivo da IES a “formação humana por meio da 

produção e difusão do conhecimento, incentivo à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, para o 

aprimoramento de pessoas e organizações.” O planejamento e as ações implementadas pela IES tem 

possibilitado um ensino coerente com o modelo de ensino, tendo como premissas a formação do 

cidadão capacitado a atuar no mercado, aumentando o nível de empregabilidade dos mesmos. Além de 

preparar seus alunos para se destacarem nas áreas específicas de atuação profissional, a Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares forma profissionais preparados para assumir as 

responsabilidades exigidas pelo mercado. Com o objetivo de alcançar os resultados previstos na 

primeira dimensão é a Coerência da organização e da gestão da Instituição com as políticas firmadas 

em documentos oficiais como; Regimento Geral; PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional; PPC 

- Projetos Pedagógicos de Cursos; Regulamentos; Resoluções; Atos; Ordens de Serviços. Ambos 

norteiam a IES para concretização das características e relações com as práticas pedagógicas e 

administrativas. Assim sendo uma  das muitas ações a serem desenvolvidas foi fortalecer a 

participação dos representantes de turmas criando um canal de comunicação com os Coordenadores e a 

Direção da UNIPAC, resgatando nos alunos atitudes de cooperação, participação, responsabilidade, 

tolerância, sensibilidade e comprometimento, na busca da consolidação da democracia nas relações 

universitárias.  

Para garantir a coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, bem como a  

 



 

 
 

 

 

articulação entre os participantes, a diretoria da faculdade, apresentou  O SEMINÁRIO – AVALIAR É 

PRECISO.  

“É fundamental diminuir a distância entre o que 

se diz e o que se faz, de tal maneira que num 

dado momento a tua fala seja a tua prática.          

                                           “Paulo Freire.” 

Para isso fez-se necessário esclarer acerca do tema, abrindo espaço para os alunos e funcionários 

pudessem tirar duvidas, o Diretor Geral e a CPA apresentou o calendário das atividades que 

contemplam desde a aplicação dos instrumentos de pesquisa, as reuniões, discussões internas e 

apresentação das sistematizações dos resultados, distribuição de folders para divulgação. Nesse 

seminário foi apresentado aos representantes de turma atravez de fotos e slides, todos os espaços da 

faculdade que alguns ainda desconheciam como: Sinalizações de acessibilidade, rota de fulga em caso 

de incendio com porta corta fogo, luminária de emergencia, espaços resevado para deficientes físicos, 

extintores, banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais, escada com corrimão, guarda 

peito nos corredores com altura regular conforme a legislação, rampas nas portas das salas de aula e 

dos setores, camera de segurança e etc. Apresentamos os setores com seus responsáveis.  

 

Nas estratégias de sensibilização a desenvolveu-se uma série de ações com o objetivo de inserir a 

comunidade acadêmica no processo da autoavaliação. Como exemplos destas ações seguem abaixo os 

cartazes que foram afixados em pontos estratégicos da instituição, foram enviados através de e-mail 

marketing e divulgação nas mídias sociais da Faculdade Presidente Antônio Carlos, (Face book e site 

da IES). Divulgação para alunos, docentes e corpo técnico-administrativo. 

 

Em relação a essa dimensão, a CPA sempre procura desenvolver atividades junto à comunidade 

acadêmica com o objetivo de evidenciar a importância da articulação entre a visão, a missão e o Plano 

de Desenvolvimento Institucional – PDI da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador 

Valadares. Estas atividades têm a incumbência de enfatizar a importância do uso de documentos 

normativos (PDI, PPCs, Relatórios de Autoavaliação Institucional, Estatuto, Regimento Interno) no 

momento de planejamento de ações e da revisão de metas. Além disso, a CPA se propõe a participar e 

acompanhar eventos e ou reuniões de discussão, elaboração ou revisão do PDI. Para isso, a comissão 

se coloca à disposição dos gestores institucionais para contribuir nas questões que dizem respeito à 

avaliação e aos resultados.  



 

 
 

 

PLANO DE MELHORIAS A PARTIR DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

Melhorar os conceitos dos cursos no ENADE. 

 Mais do que checar o conhecimento dos estudantes na prova, o Ministério da Educação avalia os 

alunos. A nova fórmula do Ministério da Educação (MEC) leva em conta a nota dos alunos na prova 

do Enade, o IDD, que é o índice que traduz o quanto a faculdade acrescentou na formação do aluno. 

O aluno é o principal ator do espetáculo que é a sua formação. A faculdade propõe uma serie de 

palestras com a proposta de divulgar o ENADE, explicar como funciona a avaliação e mostrar a 

importância da realização da prova para a vida profissional, e acima de tudo, sobre a participação de 

todos os estudantes que farão a prova nesse ano.  

A IES orienta os alunos para que façam boas prova, levando - o a se tornar estudante ativo, buscando o 

que julga necessário, a ter iniciativas como leituras e  procurar por cursos extracurriculares, são esses 

diferenciais que enriquecem a formação. Estar sempre atento e lutar pelo aumento da qualificação do 

seu curso. 

O estímulo à produção intelectual do corpo docente, apoio pedagógico para uso de práticas inovadoras, 

planejamento das atividades acadêmicas considerando a atualização constante dos componentes 

curriculares e dos processos de avaliação e aprendizagem, a conscientização do aluno quanto à 

importância dele na participação responsável no ENADE. Para isto a Instituição promove palestras e 

seminários abordando discussões relativas a correta preparação dos professores e consequente 

preparação dos alunos.  



 

 
 

Com palestras sobre; Ambientação Universitária, ENADE, são ministrada pelos professores; Elisabeth 

Esteves, Rogério Vieira Primo, Sandra perpétuo, todos com um objetivo comum, que é  esclarecer 

informações a respeito do ENADE. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) tem 

a proposta de avaliar o desempenho dos estudantes de curso de nível superior, por esse motivo as 

coordenações dos cursos, realizam atividades permitindo mais entendimento aos graduandos que 

passarão por essa etapa. A faculdade conta com uma equipe de apoio envolvendo o núcleo de 

extensão, coordenadores e professores responsáveis por recepcionar e orientar os alunos no dia e local 

das provas. Este é  um conjunto de atividades que visa melhorar os conceitos dos cursos no ENADE. 

 

PROPORCIONAR CONDIÇÕES AOS EGRESSOS DE ALCANÇAREM MELHORES RESULTADOS 

NOS EXAMES DE CLASSES E CONCURSOS. 

A Unipac GV tem o objetivo de fortalecer a escolha do profissional de seus alunos mostrando suas 

multifacetas nas áreas de atuação e instigar a busca de conhecimentos. 

Para isso sua Matriz Curricular possibilita, dentro das cargas horárias específicas de cada disciplina, 

uma ampla e completa formação profissional; qualificação do corpo docente e incentivo à formação 

continuada. 

O processo formativo dos professores não é concluído com a sua formação inicial, tendo em vista que 

a partir dessa fase é que de fato, se inicia a prática profissional; a Formação Continuada busca 

complementar essa formação primeira que se soma ao conhecimento adquirido ao longo da carreira, 

articulando a formação e a prática docente.  

Vivemos numa sociedade globalizada que exige dos professores um permanente processo de 

atualização e de aprendizagens múltiplas, com níveis sempre mais avançados de saberes “saber”, 

“saber fazer” e “saber ser”. Por outro lado as IES, com o problema da elevada carga de trabalho dos 

seus profissionais com aulas ministradas em diferentes escolas, enfrentam grande dificuldade na 

definição de tempo para a realização de grupos de estudo, leituras e ampliação cultural e outras formas 

de formação continuada.  

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, busca suprir essa necessidade 

através de seminários e encontros semestrais, com discussões que levem os seus professores a 

refletirem sobre a prática realizada por cada um no seu trabalho docente, buscando aprimorá-lo e 

consequentemente otimizar  a formação dos alunos e a qualidade da nossa Instituição. A formação 

continuada tem o  objetivo de promover ações que contribuam para a atualização técnica e didático-

pedagógica do quadro de docentes visando a consolidação de uma competência científica e 

pedagógica, com o propósito de tornar indissociável as ações ensino/pesquisa/extensão. O projeto se 

desenvolve sob a forma de seminários e reuniões pedagógicas, no inicio de cada semestre letivo. Os 

temas contemplados serão baseados nas observações e acompanhamento do Diretor Acadêmico 



 

 
 

Pedagógico, da Supervisão Acadêmica e dos Coordenadores dos Cursos, nas Avaliações Institucionais, 

nos registros a partir das demandas da comunidade acadêmicas e intervenções pedagógicas, realizadas 

pelo Setor de Ouvidoria e nas sugestões encaminhadas pelos docentes após pesquisa de satisfação, 

feita com os docentes para qualificar a “I Formação Continuada de Docentes”. A amostragem não foi 

eficaz, com apenas 28 professores participantes de 97 em sua totalidade. Contudo, acredito que a 

formação continuada foi aceita pelo corpo docente de forma a aprimorarmos cada vez este evento. 

A IES oferece pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão escolar  

Especialização lato sensu - os especialistas em Engenharia de Segurança do Trabalho serão 

profissionais críticos e reflexivos capazes de compreender novas tecnologias e desenvolvê-las 

buscando soluções de problemas que envolvem a saúde e segurança do trabalho. 

Estes profissionais serão capazes de reconhecer as diversas situações que possam estar expostos os 

trabalhadores, que podem lesar sua saúde, integridade física e dignidade humana e assim corrigi-las. 

 

Pós-Graduação em Gestão Escolar - O profissional especializado em Gestão Escolar poderá atuar nas 

escolas que oferecem educação básica na rede pública de ensino como também nas escolas particulares 

e espaços não formais de educação como associações, órgãos não governamentais, empresas, dentre 

outros. 

 

5.2 - EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 
 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares pauta sua Política de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional em duas vertentes principais: Tática e Estratégica.  

As estratégicas são ações que sinalizam para a busca constante de recursos humanos qualificados, 

como condição essencial para garantia da qualidade do ensino, bem como a otimização dos recursos 

financeiros através da racionalização das despesas.  

Desenvolvem suas ações a partir de diagnósticos, pesquisas e da avaliação institucional com a 

participação dos atores envolvidos no processo. O PDI é o documento norteador das ações da IES, que 

tem procurado trabalhar em conformidade com as orientações do (Ministerio da Educação) MEC. As 

mudanças sociais exigem, a cada dia, que as Instituições de Ensino Superior se reestruturem para que 

possam atender as demandas de um mercado cada vez mais competitivo, e a agilidade e eficácia nos 

processos institucionais é essencial. Essa reestruturação, no entanto, não é realizada ao acaso, ela tem 



 

 
 

que ser subsidiada pela autoavaliação, um processo altamente positivo, que permite conhecer “a visão 

do outro” sobre a instituição como um todo. Nesse processo de construção de um ensino universitário 

atualizado com o seu tempo, a avaliação institucional constitui-se em elemento indispensável e 

inseparável do novo projeto de ensino superior que se faz necessário. Ao longo dos últimos anos, foi 

possível perceber que o processo de avaliação, muito mais que aferir a eficiência das atividades 

desenvolvidas, permite o autoconhecimento da instituição e contribui para dar visibilidade às 

mudanças que se fazem necessária para se constituir uma Faculdade de qualidade, compromissada com 

o desenvolvimento social. A avaliação institucional é um processo global de reflexão e aprendizagem 

de toda a comunidade acadêmica, que se propõe a repensar suas ações de forma contínua e construir 

um projeto institucional auto-orientado. Pressupõe a mudança, a atualização constante das formas de 

atuação direcionada por objetivos advindos do compromisso pedagógico de educar. O PDI e a 

avaliação institucional são relacionados, porque os relatórios apresentados pela Comissão Própria de 

Avaliação permitem visualizar os principais problemas e a busca por solução de boa parte deles. 

 Algumas contribuições foram  ressaltadas:  

− Oferta de diferentes cursos; fig.01. 

− Reformulação no modelo da prova interdisciplinar; fig.01 

− Criação de um projeto específico para acompanhamento de egressos;  

− Novo formato no horário de trabalho dos coordenadores de cursos, de forma que eles 

tenham maior disponibilidade para atendimento aos discentes; 

−  Unificação de alguns projetos, realizado semestralmente pela instituição; fig.03 

− Mudança na infraestrutura física adequação e sinalização de acessibilidade conforme 

Legislação.fig.02  

 

fig.01 
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Todo o trabalho de planejamento da instituição é resultante de trabalho em equipe que leva em conta a 

história da Instituição, as avaliações realizadas no período de vigência do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e que permitem detectar seus pontos fortes e fracos.  

É esse trabalho que viabiliza a definição dos objetivos e das metas da Instituição. A comunidade 

acadêmica avaliou satisfatoriamente as ações institucionais voltadas para a inclusão social e para o  

Desenvolvimento econômico e social com porcentagem de 80,5% de respostas positivas dos discentes 

e 80,85% dos docentes. 

  

CONCEITOS OBTIDOS PELA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS INSTITUCIONAIS E 

DE CURSO. 

 

Historicamente a Avaliação Institucional tem sido objeto de discussões na Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de Governador Valadares desde a sua criação. Em 2004, a Lei nº 10.861 institui o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Em 2006 esta Faculdade, ainda 

supervisionada pelo Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, passou a desenvolver ações 

experimentais de avaliação, inicialmente com a avaliação dos docentes em todos os semestres letivos. 

Posteriormente o Decreto nº 5.773/2006, em seu Art. 58, descreveu: “A avaliação das instituições de 



 

 
 

Educação Superior, dos cursos de graduação e de desempenho acadêmico de seus estudantes será 

realizada no âmbito do SINAES, nos termos da legislação aplicável”. Em 2007, por força de decisão 

do Supremo Tribunal Federal, em uma ação Direta de Inconstitucionalidade, a Fundação Presidente 

Antônio Carlos, mantenedora da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares e as 

demais fundações educacionais privadas de Minas Gerais passaram a integrar o Sistema Federal de 

Ensino. Assim, foram tomadas as providências para a migração dessas IES para o Ministério da 

Educação, a partir de janeiro de 2009, data do Edital de Migração publicado por aquele órgão federal. 

Em 2010, após o término do processo de migração para o sistema Federal de Ensino, a Faculdade 

iniciou o seu 1º ciclo de Avaliação Institucional Interna, com a finalidade de cumprir as determinações 

legais, de atingir e demonstrar as condições para o seu reconhecimento no Ministério da Educação. 

Com a implantação, nesse mesmo momento, do processo de Planejamento Estratégico da Faculdade, a 

Avaliação Institucional ficou definida como um dos seus Programas Estratégicos. Para a realização 

deste programa, a direção da Faculdade aprovou a Resolução nº 01/2009, que instituiu a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da Faculdade, sendo designados os membros da referida Comissão por 

meio de Ato nº 01/2010 do Diretor Acadêmico-Pedagógico. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

da Faculdade teve então a incumbência de construir uma proposta inicial de Avaliação Institucional e 

de realizar a Autoavaliação preconizada pelo SINAES. 

No ciclo de Autoavaliação Institucional de 2015/2017 a Comissão Própria de Avaliação - 

CPA da Faculdade Presidente Antônio Carlos realizou as atividades  de forma bastante significativas, 

incluindo ações como: 

I- Discussão de concepções e de alternativas de operacionalização da Avaliação 

Institucional;  

II- Formalização de uma proposta de autoavaliação; 

III- Produção de calendário (cronograma), 

IV- Realização de levantamentos de dados por meio de aplicação de vários instrumentos 

avaliativos;  

V- Análise profunda dos resultados levantados; 

VI- Construção de um diagnóstico e, a partir dele, proposição de metas e ações a serem 

apresentadas aos dirigentes da IES;  

Apresentação dos resultados levantados à comunidade acadêmica e aos dirigentes da Faculdade. Os 

resultados deste ciclo 2010/2012 e 2013/2014  renderam frutos significativos para a Faculdade: As 

ações realizadas mobilizaram a comunidade acadêmica que passou a enxergar a Avaliação 

Institucional como uma importante ferramenta de melhoria do ensino e da Faculdade como um todo. 

Além disso, as metas e ações traçadas a partir do diagnóstico dos resultados foram incorporadas ao 



 

 
 

PDI e, portanto, passíveis de serem alcançadas.  Nos ciclo (2015/2017) a CPA apresentou o 

diagnóstico dos resultados que foram incorporadas ao PDI à comunidade acadêmica e aos dirigentes da 

Faculdade que os inseriu no sistema e-MEC, nos prazos estipulados pelo INEP:  

Propostas de Autoavaliação Institucional; São dois Relatórios Parciais contendo a descrição dos 

trabalhos avaliativos realizados em 2015/2017. A partir dos instrumentos utilizados para o 

levantamento de dados e de uma análise profunda dos dados coletados, a CPA elaborou um 

diagnóstico dos resultados e propôs à Direção um plano de ação com vistas a; 

−  Solucionar e ou minimizar os pontos fracos e as ameaças apontadas no diagnóstico; melhorar as 

atividades consideradas neutras; e fortalecer ainda mais os pontos fortes.  

− As metas e as ações propostas no plano de ação, contempladas nos relatórios foram assim 

realizadas e cumpridas:  

− Avaliação/Planejamento/ Orçamento/Ação/Implementação.  

Tudo isso confirma a importância da Autoavaliação Institucional na Faculdade, como ferramenta de 

gestão, na busca da qualidade de bons serviços prestados tanto aos seus alunos, funcionários, 

professores, quanto à sociedade em que está inserida. 
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CONCEITOS OBTIDOS PELA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS INSTITUCIONAIS E DE CURSO. 

 

Nº Curso Situação 
Legal Número de Processo  

IGC 
 

CPC 
 

ENADE 
 

ANO 

  1 Administração Reconhecido 
Portaria 607 de 19 de novembro de 2013 e 
publicada no DOU 20/11/2013 3 4 3 2012 

  2 Ciências Contábeis Autorizado 
Portaria 240 de 05 de março de 2015 e 
publicada no DOU em 06/03/2015  4  2015 

3 Educação Física 
Licenciatura Reconhecido 

Portaria 485 de 19 de dezembro de 2011 e 
publicada no DOU 23/11/2011       3 4 

 
3 
 

 
2011 

4 Educação Física 
Licenciatura Reconhecido 

Portaria 485 de 19 de dezembro de 2011 e 
publicada no DOU 23/11/2011       2 4 

 
2 
 

 
2014 

5 Bacharel em 
Educação Física Autorizado 

Portaria 536 de 25 de agosto de 2014 e 
publicada no DOU 26 de agosto 2014  

 
4  

 
2015 

6 Engenharia de 
Produção Autorizado 

Reconhecimento nos termos do art. 63, da 
Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro 
de 2010, do Ministério da Educação e 
Protocolado no e-MEC sob o N° 200903515 

 
 

3 

 
 

4  

 
 

2011 

7 Engenharia de 
Produção Autorizado 

Reconhecimento nos termos do art. 63, da 
Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro 
de 2010, do Ministério da Educação e 
Protocolado no e-MEC sob o N° 200903515 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2014 



 

4 
 

 Engenharia de 
Produção 

Reconhecimento 
 

PORTARIA N° 698 DE 01 de outubro de 
2015. 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

2015 

8 Pedagogia Reconhecido 
Reconhecido pela Portaria 544 de 12 de 
setembro de 2014 e publicada no DOU 
16/09/2014 

 
3 

 
4 

 
4 

 
 

2011 

9 Pedagogia Reconhecido 
Reconhecido pela Portaria 544 de 12 de 
setembro de 2014 e publicada no DOU 
16/09/2014 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2014 

10 Enfermagem Autorizado 

Reconhecimento nos termos do art.63, 
Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro 
de 2007, consolidada pela Portaria 
Normativa de nº 23 de   1º de dezembro de 
2010, do Ministério da Educação e 
protocolado no e-MEC sob o nº 200903514 

 
 
 

3 

 
 
 

SC 

 
 

 
      2 

 
 
 

2013 

 Enfermagem Reconhecido 
Reconhecimento em caráter excepcional em 
27/04/2017. 

3 SC       2 
2017 
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Tecnologia em 
Gestão Ambiental 

 
 
 

Autorizado 

Reconhecimento nos termos do art. 63, da 
Portaria Normativa nº 40, de 12 dezembro 
de 2007, consolidada pela Portaria 
Normativa n. 23, de 1º de dezembro de 
2010, do Ministério da Educação e 
protocolado no e-Mec sob o nº 200903836 

   
 
 

3 

       
 
 

SC 

  
 
 

2010 

 
 
 
 

12 Tecnologia em 
Gestão Ambiental Autorizado 

 
Reconhecimento nos termos do art. 63, da 
Portaria Normativa nº 40, de 12 dezembro 
de 2007, consolidada pela Portaria 
Normativa n. 23, de 1º de dezembro de 
2010, do Ministério da Educação e 
protocolado no e-Mec sob o nº 200903836 

 
 

 
   3 

 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
 

     2 

 
 
 

2 013 
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13 

Tecnologia em 
Gestão Ambiental 

Reconhecido 
 

 
Portaria 651/2017- de 29/06/17 Reconhece 
o CST em Gestão Ambiental da Faculdade 
Presidente Antônio Carlos de Governador 
Valadares publicado D.O.U. de 30/06/2017. 

 
 

 
   3 

 
 
 
 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
 

     2 

 
 
 

2 017 
 

 

   14 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

Autorizado Portaria 489 de 26 de junho de 2015 e 
publicada no DOU em 29/06/2015  3 

  

 
 

2015 
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3ª Dimensão - Responsabilidade Social 

 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, acredita que a Educação 

é o ponto de partida para a construção de um mundo melhor, mais justo e digno para todos. 

Assim, conscientes de seu potencial para multiplicar ideias capazes de provocar melhorias 

em diversos setores da sociedade, a IES  mantém uma postura ativa na criação de ações que 

busquem tais melhorias.  

Ser uma instituição socialmente responsável significa assumir um “compromisso contínuo 

de atuar de forma ética e contribuir para o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, 

melhorar a qualidade de vida dos funcionários e suas famílias, bem como da comunidade 

local e da sociedade com um todo”.  

No papel de instituição difusora e produtora do conhecimento, a Faculdade Presidente 

Antônio Carlos de Governador Valadares, assume o compromisso de levar às diversas 

comunidades, dentro e fora da academia, os benefícios advindos da aquisição e da aplicação 

dos saberem acadêmicos.  

Nosso programa de Responsabilidade Social procura estimular o vínculo profícuo entre a 

sociedade em geral e o profissional em formação. 

É uma oportunidade de o discente aplicar teorias e aprender, também e, sobretudo, a 

desenvolver uma postura ética e responsável frente a seu papel social.  

Para docentes e funcionários cada ação da Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares, é uma chance de aplicar seu potencial na transformação de 

realidades pouco favoráveis. 

Além da aplicação de projetos de ação contínua, a Faculdade  também realiza ações pontuais 

de Responsabilidade Social, em que alunos, professores e funcionários da instituição se 

unem para levar ajuda material ou humana, a diversos nichos de concentração da população 

mais carente.  
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Campanha do Agasalho – A Campanha do Agasalho é uma iniciativa anual 

de  Solidariedade da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares 

coordenada pelo Setor Extensão e que ocorre nos meses que antecedem a estação do 

inverno. Tendo como público-alvo população carente da cidade de Governador Valadares, 

municípios vizinhos, entidades assistenciais, asilos, comunidades, presídios, hospitais, 

albergues, creches, etc. 

 

Projeto Elements - Preservar o meio ambiente é uma tarefa de todos nós, por isso, a 

conscientização do ser humano é o fator mais importante para reverter o quadro em que se 

encontra o nosso meio ambiente.  Com objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável a 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares lançou o Projeto Elements, 

uma Política Ambiental que estabelece um senso geral de orientação para a instituição e 

simultaneamente fixa os princípios de ações pertinentes e à sua postura empresarial 

relacionada ao meio ambiente. 

O nosso objetivo é sensibilizar toda comunidade acadêmica e toda população valadarense 

para a necessidade de preservarmos nossos recursos naturais, principalmente nosso cartão 

postal: a Ibituruna. Contamos com a atitude de cada um de nós na construção de um meio 

ambiente melhor. Na realização desse evento a Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares, tem como parceiros a Associação Valadarense de Voo Livre, Banda 

Quilombo, Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer, Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento, CEMIG, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. 

 
 

Projeto Conviver – Foi pensado com o objetivo de promover a convivência com a 

diversidade de  forma  a  proporcionar  novas experiências às equipes de trabalho, 

combatendo o preconceito, estimulando o respeito às diferenças e valorizando a diversidade 

por meio do reconhecimento da igualdade. Mais do que superar barreiras arquitetônicas,  

os portadores de necessidades especiais necessitam ter maior acesso a educação para que 

alcancem níveis de sustentabilidade própria, sem que fiquem na dependência de benefícios 

sociais. Em todo mundo, cresce a consciência de que a inclusão dessas pessoas é uma questão 

de ética, cidadania e redução da desigualdade social.  

É preciso reconhecer que o preconceito e as diferenças existem para começar as superá-las. 

Para evitar que o empregado com deficiência seja tratado de forma preconceituosa, a 

Unipac GV promove treinamentos e palestras para sensibilizar seu quadro de funcionários 
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no sentido de eliminar preconceito e outras atitudes, permitindo dessa forma, o respeito e a 

convivência entre os profissionais. 

 

Projeto Conto  e Encanto –Por acreditar na magia das histórias na formação das crianças, 

por atuar numa dimensão multidisciplinar, a Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares, propõe o Conto e Encanto como uma ação integrada à 

comunidade no desenvolvimento de ações destinada as crianças em diferentes espaços, 

levando a contação de histórias para creches, escolas, hospitais e parques 
 

Projeto a Cor da Cultura -  Frente ao que é proposto na legislação, o presente projeto é  

desenvolvido na Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, junto aos 

alunos de graduação, fundamentando-se em as políticas educacionais formuladas a partir dos 

novos marcos constitucionais que têm como diretrizes “a afirmação das identidades étnicas, 

a recuperação das memórias históricas, a valorização das línguas e ciências dos povos 

indígenas e o acesso aos conhecimentos e tecnologias relevantes para a sociedade nacional” 

(BRASIL, 1996, p. 79).  Sendo assim, esse projeto tem como objetivo norteador discutir 

com os acadêmicos as diferenças étnicas existentes no Brasil. A execução desse projeto, não 

se faz apenas para cumprir a obrigatoriedade das referidas Leis, mas também estabelecer um 

Fórum Étnico constante em nossa Instituição e de interlocução com a comunidade. 

Projeto Unidunitê - Brincar é uma atividade indispensável para o desenvolvimento das 

crianças. Para brincar a criança cria, representa e revela a forma como concebe a realidade. 

O ato de brincar possibilita o desenvolvimento da criança em seus aspectos cognitivos, 

afetivos e físicos. Acreditando na metodologia do brincar, a Faculdade Presidente Antônio 

Carlos de Governador Valadares, criou e abriu para a comunidade Valadarense sua 

Brinquedoteca, que  recebe as crianças 

A coordenadora do curso e do projeto,  explica que uma tarde de brincadeiras pedagógicas 

traz benefícios para os alunos do curso e para as crianças inscritas.  “O Unidunitê é um 

projeto de extensão idealizado para ampliar a visão de campo do acadêmico de Pedagogia. 

Como futuro pedagogo, em projetos como esse, o aluno tem a oportunidade de observar de 

perto o comportamento da criança quando está em um ambiente lúdico. Assim, ambos 

vivenciam a experiência.” 
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ENGETRANS -  Encontro de Gestores e Educadores para o Trânsito, que é um evento 

do Curso de Engenharia de Produção, caracterizado como espaço de integração, interlocução 

e interdisciplinaridade.  Pensado e preparado para reunir discentes, docentes e a comunidade 

de Governador Valadares e regiões, o ENGETRANS, não apenas proporcionará a 

apresentação de temas atuais de importância para a educação superior, mas também o 

desenvolvimento de ações que favoreçam a aproximação e a manutenção de contatos 

permanentes com as diversas instituições da cidade. ENGETRANS tem como tema central: 

“POR UM TRÂNSITO SUSTENTÁVEL” e tendo como um dos objetivos, proporcionar a 

integração das instituições com o meio acadêmico, A IES apresenta ainda trabalhos 

realizados  pelos alunos do curso. 

 

FEIRA TÉCNICA- Feira Técnica do Curso de Engenharia de Produção. Os trabalhos 

apresentados foram de extrema excelência. Os alunos foram desafiados a criar ou modificar 

produtos que atendessem às diversas necessidades dos portadores de necessidades especiais. 

O Coordenador do Curso considerou que os trabalhos foram inovadores e que podem ser 

úteis no dia-a-dia dos portadores de necessidades especiais. - o curso de engenharia de 

produção oportuniza os alunos a vivenciar diferentes práticas pedagógicas e adquirir novos 

conhecimentos sobre a diversidade de demanda de trabalhos no campo de atuação do 

engenheiro. 

ACC LITERÁRIO – o projeto AACC Literário. A Atividade Acadêmica para 

Complementação Curricular é realizada com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos de 

todos os períodos uma oportunidade de leitura extracurricular que contribuirá na 

compreensão do contexto pedagógico da Administração na Educação Básica. 

UNICAMINHAR PARA SAUDE 

INTEGRAÇÃO SOLIDÁRIA 
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TROTE SOLIDARIO - Alunos dos 1º período dos cursos de Administração, Enfermagem, 

Engenharia de Produção e Pedagogia da Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares participaram com vigor do “Trote Solidário”, a gincana do bem 

promovida pela UNIPAC GV que incentiva os calouros a arrecadarem doações para 

ajudarem instituições beneficentes. Depois de alguns meses de arrecadação e de expectativa, 

na tarde de sábado revelou-se quem arrecadou mais doações. Mantendo a tradição há alguns 

anos, sem deixar a peteca cair, o curso de Engenharia de Produção mostrou como somar 

sempre mais e totalizaram 43.970 pontos, levando o 1º lugar da competição. O montante 

arrecadado pelos calouros da Engenharia são doados para  Abrigos, creches, asilos.  

 

O projeto Trote Solidário - Cidadania sim, violência não, o projeto trote solidário é 

realizado semestralmente, pelos calouros e veteranos, professores e coordenadores dos 

cursos da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, e tem como 

objetivo arrecadar e doar alimentos, agasalhos, matérias escolares entre outros,  incluem 

também atividades como visitas a orfanatos, asilos, e  outras atividades, bem diferente do 

tradicional. Toda a comunidade acadêmica, alunos, professores, coordenadores, diretoria, 

colaboradores são envolvidas. 

 

OUTUBRO ROSA - O mês de Outubro foi marcado, por uma série de ações, destacando a 

importância da prevenção do câncer de mama e do colo uterino. Durante o “Outubro Rosa”, 

alunos e professores, sob direção da Coordenadora do Curso de Enfermagem, foram às ruas 

de Valadares distribuindo panfletos com orientações e laços rosas – símbolo da Campanha; 

participam da “Caminhada Rosa”, organizada pela Prefeitura Municipal; decoraram os 

Postos de Saúde, onde alguns alunos atuam como estagiários; visitaram e realizaram 

orientações em casas de repouso, asilos, academias, escolas, estabelecimentos comerciais e 

na própria Sede da Faculdade. Em todos os locais destacaram a importância da 

conscientização e prevenção da doença, orientando sobre os programas de apoio e locais 

onde a população pode buscar acompanhamento profissional. 

 

NOVEMBRO AZUL – Alunos, do Curso de Enfermagem promove  ação da campanha 

Novembro Azul. O evento aconteceu dia 25/11, teve o foco voltado para a orientação e 

conscientização da necessidade dos exames preventivos frequentes que são fundamentais 

para que a doença não seja descoberta em estado avançado. Homens a partir dos 50 anos de 

idade (ou 45, se houver casos de câncer de próstata na família), devem procurar um 
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urologista anualmente para realizar os exames preventivos além dos exames periódicos. De 

forma lúdica e divertida, a campanha Novembro Azul também animou os participantes do 

evento com a ação do Bidogay, onde tiravam foto com o bigode, símbolo da campanha 

Novembro Azul. 

 

BAILE DE MÁSCARA - Baile de Máscaras é promovido pelo Curso de Educação Física 

da Unipac Gov. Valadares. O evento conta com a participação dos professores da Unipac 

Gov. Valadares e vários convidados que usaram máscaras durante a festa. O Baile de 

Máscaras é uma atividade prática final da disciplina Dança, Durante o evento, os alunos 

culminaram a ênfase do aprendizado nos diferentes ritmos com apresentações de diversos 

tipos de danças. 

 

TREKKING - Os alunos do curso de Educação Física da Unipac/GV praticaram esportes 

junto à natureza e atividades de recreação para hotéis e grupos em uma pousada localizada 

no Pico da Ibituruna. O acampamento, é  um trabalho realizado dentro da aula prática da 

disciplina Recreação e Lazer contou com a participação dos alunos. São dias envolvidos 

com atividades recreativas no Vale Silvestre e também com as atividades da natureza como 

trekking, canoagem, moutain bike, corrida de aventura, tirolesa, arborismo. A trilha noturna 

no meio da mata com 1h30 de duração foi um sucesso. O evento possibilitou o contato dos 

alunos com atividades na natureza e despertou o interesse pelo tema e pela própria 

intervenção profissional desses alunos na área.  

5.3 - EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS (2ª, 4ª, 9ª DIMENSÃO) 
 

 2ª Dimensão: A Política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão; 

 4ª Dimensão: A comunicação com a sociedade; 

 9ª Dimensão: Políticas de atendimento aos estudantes. 

 

2ª DIMENSÃO: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão. 

As respectivas normas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades.  
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Aspectos Avaliados Nesta Dimensão:  

A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO. 

CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA FACULDADE SÃO: 
 
OS 5 EIXOS DAS 10 DIMENSÕES 

A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO. 

 

1º SEMESTRE - 2015 2º SEMESTRE 2015 

Administração Administração 

Educação Física - Bacharel Ciências Contábeis 

Educação Física - Licenciatura Educação Física - Bacharel 

Enfermagem Educação Física - Licenciatura 

Engenharia de Produção Enfermagem 

Pedagogia Engenharia de Produção 

 Pedagogia 

1º SEMESTRE - 2016 2º SEMESTRE 2016 

Administração Administração 

Ciências Contábeis Ciências Contábeis 

Educação Física - Bacharel Educação Física - Bacharel 

Educação Física - Licenciatura Educação Física - Licenciatura 

Enfermagem Enfermagem 

Engenharia de Produção Engenharia de Produção 

Pedagogia Pedagogia 

1º SEMESTRE - 2017 2º SEMESTRE 2017 

Administração  

Ciências Contábeis  

Educação Física - Bacharel  

Educação Física - Licenciatura  

Enfermagem  

Engenharia de Produção  

Pedagogia  
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A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, ao assumir como Missão 

Institucional  formar profissionais socialmente responsáveis, capazes de estender à comunidade em 

que vivem os conhecimentos das ciências contribuindo para o desenvolvimento social  e cultural da 

região do estado e do país, e para  o desenvolvimento da IES, com sua missão de  produzir e 

transmitir o conhecimento para formar seres humanos, profissionais éticos e competentes, orientados 

pelos valores, a serviço da pessoa e da sociedade, insere-se, efetivamente, no contexto sociocultural, 

coparticipando no desenvolvimento comunitário.  

Explicita sua responsabilidade social, cumprindo esta missão nas diferentes atividades e trabalhos 

desenvolvidos em âmbito da graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. 

 
A pesquisa, compreendida como principio educativo, deve estar 
presente tanto na formação quanto na atuação pedagógica dos 
professores. 
                                         (FREIBERGER,BERBEL,2010). 

 
Por considerar que o educar pela pesquisa promove a reconstrução do conhecimento e 

aprendizagens que superam a reprodução de informações, a Faculdade Presidente Antônio 

Carlos de Governador Valadares, propõe inserir a pesquisa como estratégia metodológica 

para a construção do conhecimento nas disciplinas que integram o currículo do curso de 

Pedagogia, tornando a prática investigativa que educa pela pesquisa e contribui para o 

desenvolvimento de competência dos acadêmicos para aplicar a prática de educar pela 

pesquisa em sua atuação pedagógica.  

Frente à complexidade do processo ensino aprendizagem, há de se superar as práticas 

educativas centradas meramente na transmissão de conhecimentos e estimular a pesquisa 

para a reconstrução de conhecimentos: 

 Com o objetivo promover a educação pela pesquisa como estratégia de formação e 

desenvolvimento de competência, para aplicá-la na atuação docente;  

− Buscar respostas para os problemas que envolvem a complexidade do processo 

educativo;  

− Estimular o interesse pela pesquisa, compreendendo a sua importância para a 

superação dos problemas da educação. 

Na Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, para que os temas  

abordados  na área da educação  estejam diretamente relacionados ao campo de atuação dos 

docentes e os conteúdos ministrados nas  disciplinas,  o curso de pedagogia promoveu para 

os discentes  palestras como: As tecnologias da Comunicação e informação ;Leitura e 

Produção de Texto com a  Currículos e Programas ;Alfabetização e Letramento ; 
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Fundamentos e Metodologia do Ensino das Ciências; Fundamentos e Metodologia do 

Ensino da Artes ; Pesquisa em Educação.  

Como resultado deste evento obtivemos  a confirmação de que a aplicação da pesquisa como 

estratégia de ensino aprendizagem, e a divulgação dos resultados das pesquisas para possível 

enfrentamento dos problemas que envolvem a complexidade do processo educativo,  e 

pensando na inserção dos acadêmicos do curso de Pedagogia em atividades de pesquisa, 

compreende - se a sua importância para a superação dos problemas da educação. 

Os currículos e a organização didática pedagógica da Faculdade Presidente Antônio Carlos 

de Governador Valadares, atende à Instituição e as diretrizes curriculares.  

Há uma constante utilização de práticas pedagógicas inovadoras, permitindo que a 

tecnologia auxilie o docente na transmissão do conhecimento e na capacitação do aluno. 

Inovar em sala de aula atualmente é um dos itens obrigatórios a todo educador. Mas, com 

tantas possibilidades tanto tradicionais quanto tecnológicas, fica difícil saber o que 

realmente funciona e o que é melhor para cada um. Entretanto, existem práticas inovadoras 

em todos os cursos, só que nem sempre ficamos sabendo. E pensando em divulgar e até 

inspirar ainda mais os docentes e discentes, que  a IES acompanha , registra e divulga nos 

site e face book e boletins informativos as aulas inovadoras, sempre que possível as 

diferentes práticas ministrada por seus professores .  

“Esta forma [de ensino] diferente acontece quando se propõe 
a formação de sujeitos autônomos que podem decidir melhor 
por sua vida e pela vida do que estão a sua volta”. 

A metodologia de ensino é constantemente avaliada nas reuniões de colegiado de curso, na 

tentativa de promover a interdisciplinaridade e propiciar novas condutas pedagógicas 

promovendo a capacitação dos alunos. 

 

 As reuniões do Núcleo Docente Estruturante analisam continuamente o cumprimento das 

diretrizes curriculares, na estrita observância e cumprimento da legislação básica e 

adequação das matrizes curriculares às exigências legais, a Faculdade Presidente Antônio 

Carlos de Governador Valadares revisa constantemente as matrizes curriculares para 

adequação e prática pedagógica pela ação dos Colegiados e NDEs de cada curso oferecido 

pela instituição. 

A IES incentiva a pesquisa através do PIC- Programa de Iniciação Cientifica. Aspectos 

relacionados à pesquisa são abordados no evento semestral de iniciação científica 

institucional (Encontro de Iniciação Científica). As atividades são desenvolvidas pelos 
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professores orientadores e estudantes orientados, visam à participação no evento de 

iniciação científica para exposição dos projetos desenvolvidos durante o semestre buscando 

desenvolver pesquisas e estimular a formação de pesquisadores. Os artigos aprovados são 

encaminhados para NICE (Nucleo de iniciação científica) / Extensão, e são impressos e em 

formato de livretos publicados e disponibilizados na biblioteca academica da Faculdade para 

pesquisas e consultas.  

A Faculdade entende e reforça como necessária a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão e é por meio da reflexão que vem incrementando atividades com vistas a 

proporcionar aos seus acadêmicos uma vivência nos três âmbitos da formação academica. 

As atividades desenvolvidas pelos diversos cursos estão, em alguns casos, integradas à 

iniciação cientifica.  

A articulação entre os projetos de iniciação cientifica já realizados e em andamento com o 

ensino e a extensão concretiza-se através de eventos, procurando atender aos interesses da 

comunidade.  

Os critérios para o desenvolvimento da pesquisa, e a participação dos pesquisadores 

em eventos acadêmicos, publicação e divulgação dos trabalhos.  

A Instituição apoia e promove a realização de atividades relacionadas à investigação 

científica.  

A divulgação de trabalhos e publicações é realizada através do site da instituição. As 

solicitações de apoio financeiro para participação em eventos acadêmicos ou outra 

necessidade são avaliada pelo setor financeiro, e a direção da instituição.   

 

PÓS-GRADUAÇÃO  

 

Com o objetivo de qualificar e atualizar profissionais para enfrentar as exigências do 

mercado de trabalho, a Faculdade presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, 

oferece cursos de pós-graduação. 

Atualmente há forte ênfase na pós-graduação. Estão em andamento dois cursos de 

especialização e estão sendo oferecidos e previstos para iniciar em 2017. 

 Em decorrência de sua trajetória histórica e inspirada por princípios da ética na busca, 

incessantemente, a consolidação dos programas de pós-graduação existentes, e a 

qualificação e expansão dos cursos de pós-graduação lato sensu, convênios de cooperação e, 

ainda, parcerias com entidades públicas, empresas e organizações da sociedade civil, que 

possam contribuir para o avanço dos cursos de pós-graduação. 
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O compromisso em oferecer um ensino de pós-graduação com qualidade se expressa, 

também, na procura por integrar e qualificar o ensino, promovendo a inserção dos alunos em 

projetos de pesquisa de âmbito nacional, e na realidade profissional, enriquecendo e 

qualificando o processo acadêmico com a integração do ensino, da pesquisa e da extensão.  

A decisão da Pós-Graduação é um passo muito sério na  carreira dos profissionais. 

Escolher o curso mais aderente com as suas perspectivas profissionais e uma instituição que 

lhe dê uma boa visibilidade são fundamentais para o seu futuro. A Faculdade presidente 

Antônio Carlos de Governador Valadares oferece 02 cursos de Pós-Graduação nas áreas de 

Engenharia e Segurança de Trabalho e Gestão Escolar – Inspeção, Supervisão, Orientação e 

Administração Escolar. São cursos modernos, com metodologia inovadora e que certamente  

capacitará o aluno para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. 

 

EXTENSÃO  
 

Concepção de Extensão é de Intervenção social afirmada no PDI. Evidencia-se adequação 

da concepção de extensão, apoio ao NICE para atividades propostas e consolidação dos 

projetos de extensão existentes.  Garantir, anualmente, projetos aprovados e em execução; A 

IES desenvolve um planejamento semestral contendo as atividades de extensão a serem 

realizadas; produção de um calendário que contemple cada uma das atividades de extensão 

semestralmente ou anualmente realizadas pela instituição; desenvolvimento 

de planilha de custos relativos a cada atividade de extensão a ser realizada 

e manutenção de atividades de parceria em eventos de âmbito municipal e regional; 

desenvolvimento junto aos coordenadores de cursos de projetos de extensão específicos e 

que contemplem as necessidades regionais, o mercado de trabalho e as expectativas 

profissionais.  

Com o objetivo de fortalecer os programas institucionais nas áreas social, ambiental, cultural 

e esportiva; A IES através de seus cursos desenvolve programas institucionais adequados às 

demandas sociais, ambientais, culturais e esportivas levando em conta a melhoria da 

qualidade de vida da população de sua região e a formação de profissionais mais humanos, 

éticos, solidários e comprometidos com a qualidade de vida e a sustentabilidade do planeta.  

A Unipac GV cumpre sua missão de incentivar projetos de educação continuada; garante o 

seu fortalecimento através da participação dos acadêmicos em atividades extensionistas, 

oferecendo à comunidade interna e externa, oportunidades de inserção de seus discentes no 

mercado de trabalho e ampliando o potencial individual e coletivo de cada um.  



 

17 
 

A IES tem o compromisso de promover a participação de alunos e professores em atividades 

extensionistas que contribuam para a diminuição das desigualdades sociais aprimorando sua 

formação fortalecendo os laços de confiança com a comunidade local.  

As atividades extensionistas são amplamente divulgadas para a comunidade interna e 

externa através do site institucional, portal acadêmico, informativos, cartazes e folders. Os 

sistemas de acompanhamento e avaliação das mesmas são realizados através da Avaliação 

Institucional e de reuniões que envolvem todos os atores do processo. Buscar a 

sustentabilidade financeira do setor.  

A IES realiza a produção de plano de custos relativos a cada uma das atividades de extensão 

e do calendário das atividades a serem realizadas semestralmente ou anualmente. Esforços 

estão sendo dedicados na busca para incrementar a oferta de novos cursos e também, as 

parcerias com setores públicos e privados com vistas a ampliar as opções. Ainda são 

realizadas palestras sobre segurança em parceria com a policia militar e outros órgãos 

contribuindo assim com a comunidade acadêmica e sociedade. 
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ATIVIDADES

D S T Q Q S S Encontro Pedagógico com o Corpo Docente - 19h
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

D S T Q Q S S Colação de Grau do Curso de Administração
1 2 3 4 Colação de Grau do Curso de Licenciatura em Educação Física

5 6 7 8 9 10 11 Colação de Grau do Curso de Engenharia de Produção
12 13 14 15 16 17 18 Lançamento do Trote Solidário do Curso de Enfermagem
19 20 21 22 23 24 25 Colação de Grau do Curso de Pedagogia
26 27 28

D S T Q Q S S Workshop - Terapia Nutricional para Pacientes Hospitalizados - Enfermagem
1 2 3 4 JIEFI Solidário - Anexo - Educação Física

5 6 7 8 9 10 11 Visita Técnica a definir - Engenharia de Produção
12 13 14 15 16 17 18 IX JIEFI- Judo - Anexo
19 20 21 22 23 24 25 IX JIEFI- Trekking Solidário - Pico do Ibitutuna
26 27 28 29 30 31 Abertura do Projeto Integração Solidária - Curso de Administração

IX JIEFI - Atletismo - Pista Estação Olímpica e Esportes Coletivos (a definir)
IX JIEFI - Coorida Rústica na Ilha e Esportes Coletivos, local a definir
IX JIEFI - Esportes Coletivos e Natação no SESI

D S T Q Q S S IX JIEFI - Esportes Coletivos e Futebol - SESI e COOPEVALE
1 IX JIEFI - Ginástica Aeróbica e Eleição do Belo e Bela - ANEXO

2 3 4 5 6 7 8 IX JIEFI - Esportes Coletivos - Local a confirmar
9 10 11 12 13 14 15 IX JIEFI - Esportes Coletivos - Local a confirmar

16 17 18 19 20 21 22 IX JIEFI - Xadrez - UNIPAC
23 24 25 26 27 28 29 IX JIEFI - Esportes Coletivos e Encerramento SESI
30 Culminância do Trote Solidário do Curso de Enfermagem

D S T Q Q S S Semana Acadêmica Integradas - Administração/Engenharia/Enfermagem
1 2 3 4 5 6 Projeto Conto e Encanto - Parque Municipal - Curso de Pedagogia

7 8 9 10 11 12 13 Visita Técnica Futebol - Cursos de Educação Física
14 15 16 17 18 19 20 Visita Técnica Futebol - Cursos de Educação Física
21 22 23 24 25 26 27 Projeto Conto e Encanto - Parque Municipal - Curso de Pedagogia
28 29 30 31

D S T Q Q S S Festival de Atletismo Escolar - Estação Olímpica do Município - Ed. Física
1 2 3 X Seminário de Educação - Anexo e Salas de Aula - Curso de Pedagogia

4 5 6 7 8 9 10 Proj. Interdisciplinar - Anexo (Integrado ao Sem. de Educação) Pedagogia
11 12 13 14 15 16 17 Festival de Práticas Esportivas - Cursos de Educação Física
18 19 20 21 22 23 24 Defesa do Trabalho Final de Curso - Auditório - 8º Período de Administração
25 26 27 28 29 30 IX Feira Técnica da Engenharia de Produção - Anexo

Iniciação a Pesquisa em Educação - Anexo - Curso de Pedagogia
Festival de Ginástica e Ritmo - GYM Festival - Curso de Educação Física

OBS.: Sobreposição de eventos no Anexo

D S T Q Q S S Baile de Máscaras
1 Aula da Saudade- Anexo - Curso de Enfermagem

2 3 4 5 6 7 8 TCC II - 10º Período - Auditório - Curso de Engenharia de Produção
9 10 11 12 13 14 15 TCC I - 9º Período - Auditório - Curso de Engenharia de Produção

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

CALENDÁRIO
CALENDÁRIO UNIFICADO 01-2017

JANEIRO

FEVEREIRO - 16 dias

MARÇO - 21 dias

ABRIL - 20 dias

1
2
3
8

MAIO - 21 dias

JUNHO - 21 dias

FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE GOVERNADOR VALADARES

CALENDÁRIO DE EVENTOS

JULHO

JUNHO

23 a 29
27 e 28

28
30

JULHO - 01

30

22
21,22 e 23

3

17 a 19
21
27
28
28

5
8
9

10
11
12
20

9

15
17
18
18
19
20
25
26
27

1
4

4 e 5
6

31

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JANEIRO
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4ª DIMENSÃO:  
A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE        
 
Desde sua implantação em outubro de 2010 a ouvidoria tem apresentado um atendimento 

com muita eficácia em suas demandas:  

A Ouvidoria da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, órgão 

autônomo criado pela Resolução 003/2010, tem por objetivo facilitar as relações entre as 

pessoas que compõem a Comunidade Acadêmica, com vistas a proporcionar um atendimento 

ou serviço eficiente, ágil, respeitoso e de qualidade, criando um diferencial de comunicação; 

viabilizar soluções para conflitos decorrentes dessas relações, atuando com equidade, 

independência e agilidade bem como na busca da satisfação do cidadão contribuindo para a 

consolidação de uma imagem positiva da Instituição, e ainda recebe e fornece informações para 

acolher as reclamações, sugestões, solicitações e elogios, providenciando a análise dos fatos, e 

encaminhando paras as possíveis soluções. A Ouvidoria da IES  atua com ética, integridade, 

transparência e imparcialidade, resguardando o sigilo das informações recebidas. Contribui 

como instancia consultiva para apoio à gestão interna de processos e planejamento 

Organizacional. 

Mediante a atuação da Ouvidoria, o IES  pode mostra cada vez mais, o fortalecimento e 

qualidade dos seus serviços. 

A Ouvidoria da Instituição tem o compromisso de valorizar, sobretudo o respeito ao ser 

humano. Atualmente responde pela mesma, a prof.ª Elizabeth Maria Esteves Lorentz 

Miranda, assessorada pelo Centro de Tecnologia da Informação, pela Assessoria de 

Comunicação da Faculdade, e canal direto com o Diretor Geral da Unidade. 

OUVIDORIA EM 2015 /2016  
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COMUNICAÇÃO INTERNA - Canais de comunicação e sistemas de informações. 

 A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, tem como um dos 

principais canais de comunicação interna,  o site institucional e rede sociais, onde são 

informados para toda a comunidade acadêmica. 

Todos os fatos que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão acadêmica são registrados  

ainda em uma edição mensal  de um boletim informativo, distribuído para todos os setores 

da instituição, contendo as informações administrativas – em formatação para comunicação 

via Internet.  

COMUNICAÇÃO EXTERNA - Canais de comunicação e sistemas de informações.  

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, tem uma pagina  na 

internet contendo todas as  informações institucionais, envolvendo o seu histórico, as 

atividades de ensino, pesquisa, extensão acadêmica, administração, o vestibular e todos os 

seus setores acadêmicos e administrativos.  

Trabalha-se intensamente a imagem da Instituição na comunidade, uma imagem que sempre 

foi positiva por todos os anos de inserção da Instituição nos problemas locais e regionais, 

sobretudo de ordem social, como os projetos de inclusão.   

Busca-se uma participação sistemática da sociedade nos eventos realizados pela faculdade, 

objetivando a sustentação da imagem da Instituição junto à própria sociedade e entidades 

parceiras de seus projetos. Utilização dos veículos de comunicação local e regional na 

divulgação dos projetos, das metas e das ações acadêmicas.  

 

9ª DIMENSÃO: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES 

NÚMEROS DE CANDIDATOS,   INGRESSANTES, ALUNOS MATRICULADOS  

 

NÚMERO DE ESTUDANTES COM BOLSAS DE ESTUDO EM 2015 

Bolsas de Estudo e Financiamentos 
Educacionais 

2015 (1º sem) 2015 (2º sem) 

Número de candidatos, ingressantes, alunos 

matriculados em 2015 Alunos/candidatos. 

NÚMERO 

2015 (1º sem) 2015  (2º sem) 

Candidatos    

Ingressantes no 1º período  311 181 

Total de alunos matriculados (incluindo o 

1º período).  
1.454 1.385 
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FINANCIAMENTOS - - 
FIES 123 111 

Outros 39 39 
BOLSAS FILANTRÓPICAS - - 

PROUNI 113 116 
Outros 63 63 

BOLSAS INSTITUCIONAIS - - 
FAMÍLIA 46 46 

MONITORIA 2 2 
BOLSAS CONVENÇÃO COLETIVA - - 

FUNCIONÁRIOS/FILHO DE FUNCIONÁRIO 9 8 
PROFESSOR/FILHO E PROFESSOR 7 7 

TOTAL 400 392 
 

 

NÚMEROS DE CANDIDATOS,   INGRESSANTES, ALUNOS MATRICULADOS  

 
 

 
 

 

 

 

Número de candidatos, ingressantes, alunos matriculados em 

2016 Alunos/candidatos. 

NÚMERO 

2016 (1º sem) 2016 (2º sem) 

Candidatos    

Ingressantes no 1º período  216 114 

Total de alunos matriculados (incluindo o 1º 

período).  
1.378 1.254 

Nº de Alunos por curso 

Administração 284 265 

Educação Física Licenciatura  196 143 

Educação Física Bacharel 101 121 

Enfermagem 227 202 

Engenharia de Produção 204 176 

Pedagogia 351 326 
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NÚMERO DE ESTUDANTES COM BOLSAS DE ESTUDO EM 2016 

 

 

 

 

 

 

Bolsas de Estudo e Financiamentos Educacionais 2016 (1º sem) 2016 (2º sem) 
FINANCIAMENTOS - - 
FIES 154 155 

FINANCIAMENTO PRÓPRIO 80 95 
BOLSAS FILANTRÓPICAS - - 
PROUNI  159 167 
BOLSAS INSTITUCIONAIS - - 
AUXILIO PARENTESCO 41 43 
MONITORIA 1 1 
BOLSAS CONVENÇÃO COLETIVA - - 
FUNCIONÁRIOS/FILHO DE FUNCIONÁRIO 7 8 
PROFESSOR/FILHO E PROFESSOR 5 3 
TOTAL 446 471 

Número de candidatos, ingressantes, alunos matriculados em 

2017 Alunos/candidatos. 

NÚMERO 

2017 (1º sem) 2017 (2º sem) 

Candidatos    

Ingressantes no 1º período  250  

Total de alunos matriculados (incluindo o 1º 

período).  
1.281  

Nº de Alunos por curso 

Administração 259  

Ciências Contábeis 44  

Educação Física Licenciatura   144  

Educação Física Bacharel 156  

Enfermagem 243  

Engenharia de Produção 136  

Pedagogia 299  

TOTAL 1.281  
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POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES. 

Segundo o INEP, o conceito referencial mínimo de qualidade se constitui quando “se 

verifica a adequação das políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes (critérios 

utilizados: acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência) 

praticadas pela IES e há adequada relação com as políticas públicas e com o contexto 

social”. Dessa forma, as políticas de apoio ao estudante da Faculdade Presidente Antônio 

Carlos de Governador Valadares, são viabilizadas, fundamentalmente, pela Diretoria 

Acadêmica que implementam junto às coordenações e outros Setores  da IES, as políticas de 

atendimento e relacionamento com os estudantes, por meio da promoção, execução e 

acompanhamento de programas e projetos que contribuam para a formação dos alunos, 

proporcionando-lhes condições favoráveis à integração na vida acadêmica, assim como 

propõe-se e adota mecanismo de recepção e acompanhamento dos discentes, criando lhes 

condições para o acesso e permanência no ensino superior. 

Visando alcançar, em sua plenitude, a melhor maneira de atender aos estudantes a Faculdade 

Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares dimensiona e executa 

permanentemente as seguintes ações, atualiza e disponibiliza constantemente o Manual do 

Aluno; Elabora, acompanha e avalia os programas de atendimento aos discentes com aula 

magna, aula inaugural com cada turma; desenvolve novas alternativas para o acesso e 

permanência discente; procura identificar alunos com carências educacionais e realiza ações 

de nivelamento para  superação das dificuldades; realizar ações de acompanhamento aos 

alunos que necessitam de atendimento especial através da intervenção pedagógica; Central 

Bolsas de Estudo e Financiamentos Educacionais 2017 (1º sem) 2017 (2º sem) 
FINANCIAMENTOS - - 
FIES 33  

FINANCIAMENTO PRÓPRIO 28  
BOLSAS FILANTRÓPICAS 0  
PROUNI  40  
BOLSAS INSTITUCIONAIS   
AUXILIO PARENTESCO 7  
EDUCA MAIS BRASIL 9  
MONITORIA 1  
DESCONTOS DIVERSOS 49  
AJUDA ESCOLAR 37  
BOLSAS CONVENÇÃO COLETIVA   
FUNCIONÁRIOS/FILHO DE FUNCIONÁRIO 2  
PROFESSOR/FILHO E PROFESSOR 0  
TOTAL 206  
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Integrada de Estágio viabiliza oportunidades para estágio junto as empresas parceiras, 

promove e incentiva a monitoria, iniciação científica, dentre outras, para os alunos dos 

cursos da IES. Articula a formação discente com a educação continuada; monitora e 

acompanha os egressos. 

NÚCLEO DE CARREIRA  O núcleo é um projeto que prioriza a carreira acadêmica e 

profissional do aluno, incluindo-se aí os alunos que já concluíram a graduação. O núcleo 

tem como proposta  trabalhar a qualificação e também o potencial acadêmico do aluno. 

 

O Núcleo de Carreiras é um serviço oferecido gratuitamente aos alunos, visando ampliar 

habilidades e competências para o projeto de carreira e tem por objetivo atender os alunos da 

instituição, preparando-os para o mercado de trabalho, a partir de um programa que se 

baseia em três pilares: atendimento ao aluno, treinamento/desenvolvimento e personal 

coaching (definição em inglês dada ao processo focado em apoiar pessoas a desenvolverem 

seu potencial para chegar onde desejam). 

As ações que estão sob a supervisão do núcleo atualmente são; 

Em atuação: 

 

 DIVULGAÇÃO DE VAGAS 

- divulgação do núcleo de carreiras através da pop , site e do portal acadêmico. 

- melhorias no site e alimentação do mesmo com informações novas 

- atendimento ao aluno. 

 

PARA O SEMESTRE QUE VEM: 

- palestras 

- parecerias com empresas 

- treinamentos e desenvolvimentos para alunos 

 
POLÍTICAS DE ACESSO E SELEÇÃO.  
 
Sentir-se acolhido no ambiente onde está chegando, um novo aluno ou um novo professor, é 

algo que pode mudar a maneira com a qual vemos a organização e, em consequência, como 

desenvolveremos o sentimento de pertencimento ao novo local.  A Faculdade Presidente 

Antônio Carlos, promove o ingresso de candidatos nos diversos cursos de graduação através 

do vestibular, organizado e executado segundo o disposto na legislação pertinente, com o 

objetivo de classificar os candidatos, no limite das vagas ao curso respectivo. A Instituição 
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também recebe transferências de alunos de outras Instituições de Educação Superior, 

conforme legislação vigente e normas regimentais e a obtenção de novo título.  

 

POLÍTICA DE PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES. 

Visando alcançar o bem estar dos alunos e o bom atendimento ao Discente são realizados as 

seguintes atividades, de forma permanente: a IES Identifica e minimiza as lacunas que os 

alunos trazem de sua formação anterior, promovendo mecanismos de nivelamento e 

oferecendo condições para aprendizagens significativas na Educação Superior com o 

(Programa de Nivelamento Acadêmico); Promove investimento nas potencialidades e 

disponibilidades evidenciadas pelos alunos, através do estímulo à canalização desse 

diferencial em monitorias de ensino (Programa de Monitoria); Estímulo à participação em 

projetos de iniciação científica, promovendo a possibilidade do fornecimento de bolsas e 

incentivos para tal PIC (Programa de Iniciação Científica); Fornecimento de alternativas 

para os problemas de ordem financeira que impossibilitam, muitas vezes, a permanência nos 

cursos, em que logrou obter acesso (PROUNI, FIES e FINANCIAMENTO PRÓPRIO 

DA INSTITUIÇÃO), a IES prepara os alunos dos cursos de graduação para inserção 

antecipada e prática no mercado de trabalho através da (Central de Estagio Integrado).  O 

acolhimento especial aos alunos novos, ingressantes por processo seletivo ou por 

transferência, viabilizando sua integração ao meio acadêmico; Fortalecer a participação dos 

representantes de turmas criando um canal de comunicação com os Coordenadores e a 

Direção da UNIPAC, resgatando nos alunos atitudes de cooperação, participação, 

responsabilidade, tolerância, sensibilidade e comprometimento, na busca da consolidação da 

democracia nas relações universitárias. “Após a palestra de ambientação universitária, o 

aluno da IES terá todas as informações sobre os recursos no campus, infraestrutura, 

departamentos e projetos que a Instituição oferece”, através do seminário um bom começo e a 

porta de entrada para uma boa história! Com o diretor acadêmico professor Me Rogerio Vieira 

Primo. 
 

EGRESSOS  

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, reconhecendo a 

importância do acompanhamento de seus Egressos, desenvolveu um canal de comunicação 

específico com os alunos formados pela IES. O Programa de Acompanhamento de Egresso 

(PAE) é uma ferramenta de pesquisa e avaliação, que tem como objetivo de facilitar a troca 

de experiências e a integração Escola / Aluno / Empresa / Instituição.  
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 O Programa disponibiliza ao egresso, através do site da IES, informações sobre mercado de 

trabalho, capacitação profissional, pós-graduação, extensão e outros assuntos de interesse 

dos mesmos.  

Os mecanismos usados são de suma importância, tais como: 

• Manter registros atualizados de alunos egressos; 

• Divulgar a inserção dos alunos formados no mercado de trabalho através das redes social e 

site institucional da IES; 

• Avaliar o desempenho da instituição, através da pesquisa de satisfação do formando e do 

acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos. 

• Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras direcionadas a 

profissionais formados; Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares; 

No Programa de Avaliação Institucional, os Egressos dos últimos anos dos cursos 

participaram, recebendo questionários para serem preenchidos. Os questionários abordavam 

questões relativas à formação profissional, a segurança com as quais concluíram o curso, se 

está inseridos no mercado de trabalho, eventuais dificuldades decorrentes de seu processo de 

formação, e se mantem vínculos com a faculdade, após o término do curso. Nesse processo, 

o retorno foi um número bem significativo de questionários preenchidos. Os resultados 

obtidos foram incorporados aos relatórios de avaliação, servindo de subsídio à reformulação 

curricular. 

 A IES fez contato com os EGRESSOS dos cursos via e-mails, solicitando  informações 

como as citadas acima, esse processo foi idealizado por meio de questionários. O numero de 

egressos que participaram respondendo esta avaliação foi insatisfatório e, assim, essa 

modelo de acompanhamento foi abandonado.  A partir daí o contato com os Egressos é feito 

nos cursos, tanto por iniciativa das coordenações, como dos professores. Frente a essas 

fragilidades – o acompanhamento insuficiente de egressos  apontada nos relatórios 

anteriores a CPA  propôs a realização  de  uma avaliação da IES,  no ponto de vista  dos 

egressos, como um primeiro passo para retomada do acompanhamento institucional dos ex-

alunos dos cursos da faculdade. Considerando que as atividades como; Encontros 

programado pelos coordenadores dos cursos sensibilizariam os egressos a participarem das 

avaliações e dos cadastramentos para implementação desta ação.  

Os questionários para egressos são elaborados pela CPA e aprovado pela Diretoria, que 

continua avaliando e criando novos caminhos para maior adesão dos mesmos nos projetos 

avaliativos da IES.  
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Diante das questões contemporâneas que afetam o país, o corpo docente e discente da 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, busca debater em parceria 

com a comunidade local/regional, questões e responsabilidades que surgem com os novos 

parâmetros e competências profissionais nas chamadas “Novas Organizações”, portanto, a 

semana do Administrador da faculdade, marca o papel preponderante do Administrador na 

sociedade e nas organizações.  A Semana do Administrador da IES ficou marcada de 

maneira positiva para os egressos do curso com a palestra ESTOU FORMANDO E 

AGORA? Ministrada pelo Prof. Décio Pessoa; em seguida fez-se a mesa de debates com os 

administradores de sucesso Egressos da  Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares,  a mesa contou com empresários e profissionais também formados 

em Administração pela faculdade.  A proposta continuou com vários  mini cursos ministrado 

por docentes  do curso de administração, com temas voltado para os Egressos  como: 

Aplicação de Funções nas Decisões Administrativas, Criar ao invés de plagiar: as 

implicações negativas do plágio na formação acadêmica e profissional, Formatando um 

trabalho científico no Word conforme a ABNT NBR 14724:2011 -;Utilização da HP 12C ; 

Qual o profissional que o mercado de trabalho atual procura?;  Marco Civil da Internet - O 

que muda para provedores e usuários de Internet; Franquias; Comece um negócio, seja um 

empreendedor.  

Apoio aos Egressos dos cursos em suas ações de qualificação Profissional. Acerca da 

realidade profissional como fonte de informações para intervir no ensino-aprendizagem. 

 

POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO.  

Na Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, O Núcleo de 
Carreiras. 

O Núcleo de Carreiras é um serviço oferecido gratuitamente aos alunos, visando ampliar 

habilidades e competências para o projeto de carreira e tem por objetivo atender os alunos da 

instituição, preparando-os para o mercado de trabalho, a partir de um programa que se 

baseia em três pilares: atendimento ao aluno, treinamento/desenvolvimento e personal 

coaching (definição em inglês dada ao processo focado em apoiar pessoas a desenvolverem 

seu potencial para chegar onde desejam). Segundo a Gestora, o Núcleo de Carreiras resulta 

numa melhor postura profissional do aluno, identificação de habilidades, comprometimento 

e uma conduta adequada ao futuro exercício profissional. 

No Núcleo de Carreiras estamos em sintonia com os desafios da atualidade. Conectamos 

quem quer contratar com quem quer crescer profissionalmente. Por meio de atividades, 
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eventos e canais de relacionamento, compartilhamos experiências, estimulamos a troca de 

ideias e apoiamos os alunos no desenvolvimento profissional. O serviço visa oferta aos 

alunos capacitação para as necessidades do mercado de trabalho, visando desenvolver suas 

competências e habilidades para o seu projeto de carreiras. 

Oferecendo serviços como palestras de qualificação; 

• Treinamentos de qualificação profissional; (Cursos de Extensão) 

• Treinamentos comportamentais; (Cursos de Extensão) 

• Atendimento ao aluno para esclarecer dúvidas sobre estágios, empregos, entrevistas, 

e dinâmicas de grupo; 

• Encaminhamento ao mercado de trabalho; 

• Captação de empresas para parcerias; 

 É o impulso que os alunos precisam para transformar conhecimento em carreira. 

 Por meio de intervenções nas salas de aulas, a equipe do Núcleo de Carreira da IES e 

convidados que se destacam em diversas áreas do conhecimento, promovem o 

autoconhecimento, aumentam sua trabalhabilidade e integram você ao mercado.  

Em conjunto com empresas parceiras e por meio de atividades de extensão, o programa 

oferece o suporte necessário para que você se prepare para o mundo do trabalho a partir de 

cursos, oficinas e workshops de capacitação em diversas competências comportamentais e 

gerenciais. Divulgação de vagas, Orientação profissional e carreira, Consultoria de 

currículo, Orientações quanto documentação de estágio, Validação dos estágios não 

obrigatórios. 

IES trabalha no sentido de aperfeiçoar o atendimento ao estudante, para tal implantou o 

serviço de Ouvidoria com interversão pedagógica, a fim de promover a saúde dos 

relacionamentos interpessoais e institucionais que contribue para a eficácia da comunidade 

acadêmica, e o serviço de monitoria no qual o monitor, que é um aluno da Faculdade que 

apresenta tributos comprovados de cultura e aptidão para a função, auxilia colegas nos 

estudos dos componentes curriculares do curso em que estiver matriculado, facilitando-lhes 

a realização de trabalhos e a obtenção de dados bibliográficos e de outros elementos 

necessários ao curso.  

 

ESPAÇO DE PARTICIPAÇÃO E DE CONVIVÊNCIA.  

A convivência envolve interação empática com o outro mesmo em momentos de conflito, 

levando em conta uma fórmula complexa através da qual o resultado será a potencialização 

da capacidade de aprendizado e o crescimento pessoal e profissional, a Faculdade Presidente 
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Antônio Carlos de Governador Valadares, dispõe de dois espaços de convivência destinados 

aos discentes, docentes e funcionários técnico administrativos, sendo o primeiro um espaço 

amplo e aberto que é a quadra de eventos e o segundo é um espaço coberto que dispõe de 

conjuntos de mesas e cadeiras para diversas atividades (cantina). Toda política de acesso, 

seleção e permanência de estudantes da IES tem relação direta com as políticas públicas e 

com o contexto social, pois visam contribuir na formação dos alunos como agentes 

transformadores e construtores de ações que promovam o desenvolvimento humano e a 

justiça social. 
 

A Mostra das Profissões  idealizada pelo NAE (núcleo de atendimento ao estudante) e 

Extensão tem como objetivo apresentar à comunidade externa os objetos de estudo, os 

campos de atuação, as perspectivas do mercado de trabalho e o perfil profissional referente 

aos cursos de graduação oferecidos pela Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares. 

 A mostra de profissões proporcionará, aos potenciais candidatos aos cursos de graduação da 

IES, uma oportunidade ímpar de embasamento para a sua futura escolha profissional. 

 

5.4 - EIXO 4 – POLÍTICA DE GESTÃO  

 

5ª Dimensão: As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho. 

 

ASPECTOS AVALIADOS NESTA DIMENSÃO:  

A IES possui regulamentado o Plano de Carreira para docentes e funcionários técnico-

administrativo. O atual Plano de Cargos e Salários da IES contempla as categorias 

funcionais, os níveis e índices de remuneração, formas de progressão horizontal e vertical, 

critérios e prazos para ascensão, entre outros aspectos.  

 

A IES oferece Treinamento semestralmente para o corpo técnico administrativo a fim de 

desenvolver competências e habilidades exigidas pela função. Em 2015 foram 

desenvolvidos treinamentos internos, através de pesquisas realizadas pela CPA, sobre o 

clima institucional, e através do resultado, levantou como ação promover semestralmente, 

treinamentos / palestras. Tendo como tema; Treinamento e Normas Trabalhistas e Direitos e 

Deveres dos Empregados e Empregadores, no dia 31/07/2015, para os Técnicos 
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Administrativos, a fim de efetivar melhoria na comunicação e no clima organizacional 

dentro da IES e fortalecendo as relações interpessoais, as políticas de pessoal, de carreiras 

do corpo docente e corpo técnico-administrativo. 

A SIPAT   e uma conquista de todos e para todos, responsável pela manutenção da saúde 

dos colaboradores e pela promoção de momentos de reflexão entre funcionários e empresa 

em um trabalho de parceria com a saúde. Alinhar os interesses dos funcionários em ter 

qualidade de vida e da empresa conscientizada em promover bem-estar é um dos princípios 

da IV SIPAT na IES, que desenvolve a consciência e orienta o trabalhador sobre a 

importância da prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.  

Com o objetivo de aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho na semana de prevenção de acidentes – SIPAT, aconteceram as seguintes palestras  

e treinamentos, nos dias 14 a18 de dezembro de 2015 “Seminário Conhecer Para Entender 

“Juntos Fazemos Mais e Melhor! “A Importância do Relacionamento Para As 

Organizações” “Gerenciamento da Diversidade nas Instituições “ “A Imagem Pessoal”.   

A  semana de prevenção de acidentes – V SIPAT  acontecerá nos dias 03,05,06,07,08,09 de 

dezembro de 2016 ,com  a seguinte programação: técnicas prevista para treinamento; 

dinâmicas de grupo, palestras e teatros. Momento saúde com aferição de pressão arterial e 

glicose dos colaboradores com a participação do curso de enfermagem da IES, entrevista 

com a especialista em DST (doenças sexualmente transmissíveis), palestra sobre Valores e 

da convivência: diversidade e identidade. Mostra de curta metragem sobre o meio ambiente 

e conscientização do meio ambiente a partir do Projeto Elements. 

 

O número de docentes e de técnico-administrativos encontra-se em conformidade para o 

atendimento das necessidades da IES.  

 O Corpo Técnico-administrativo da Faculdade é constituído por profissionais qualificados, 

selecionados com base em seus currículos e suas referências profissionais.  

É política de Instituição priorizar a formação acadêmica e a experiência profissional 

comprovada em suas contratações. Na avaliação da Instituição, na visão do funcionário 

(técnico administrativo), alguns itens foram destacados, tais como: 

Ambiente de trabalho (Quanto ao espaço físico: tamanho, iluminação, acústica, ventilação, 

mobiliário, limpeza, áreas de circulação, adequação, manutenção), os fluxos de informações 

(procedimentos e comunicação interna), estímulo ao desenvolvimento (oferecimento de 

cursos de  aperfeiçoamento e qualificação, estímulo para inovação de processos e inovação), 
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satisfação com o trabalho (perspectiva no trabalho, imagem interna do trabalho) e auto-

avaliação de desempenho (assiduidade, conhecimento da função, relacionamento com o 

superior hierárquico e com a equipe de trabalho, conhecimento do Regimento da IES, 

responsabilidade e compromisso nas atividades desenvolvidas e atendimento eficiente).  

No quadro de técnicos administrativos da Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares, constam 65 funcionários. 

Dos 65 funcionários, 55 participaram da pesquisa que equivale a 83% dos funcionários. 

A Faculdade adota como critérios básicos para seleção e contratação do pessoal técnico-

administrativo: Tais percentuais favorecem a administração geral da instituição, pois 

possibilitam entender que em percentuais a Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares, atende  favoravelmente a expectativa do corpo de funcionários. No 

entanto, faz-se necessário observar as peculiaridades de cada setor avaliado.  

 

I. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.  

II. Estar em dia com as obrigações eleitorais;  

III. Ter escolaridade mínima exigida para o cargo, na data da contratação;  

IV. Possuir a habilitação legal para exercício de profissão regulamentada, conforme o cargo 

pretendido, inclusive com registro no respectivo Conselho de Classe, na data da contratação, 

se for o caso;  

V. Possuir condições de saúde compatível com o exercício do cargo, comprovada em  

Inspeção médica que será realizada por profissional competente, antes da contratação;  

VI. Atender às exigências especificadas para o cargo pleiteado; e  

VII. Demonstrar por meio de entrevista, condições para exercer a função pleiteada.  
 

O Corpo Técnico-administrativo da IES tem sua carreira organizada por um Plano de 

Carreira no que diz respeito a contratos, regimes de trabalho e remuneração. Além da 

Direção e Coordenações, é composto por profissionais na área de Biblioteca, Secretaria, 

Financeiro, entre outros. À medida que cresce a complexidade da função e a 

responsabilidade do cargo, aumenta-se a exigência da qualificação pessoal e a remuneração. 

O corpo docente é selecionado com base na titulação e na experiência no magistério superior 

e na área profissional em que atua, mantendo a congruência com o componente curricular 

pelo qual será responsável. Para a admissão se exige um mínimo de tempo de experiência 

docente e profissional, observados os seguintes critérios:  
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I. Análise de currículo contendo a comprovação da titulação e da experiência na Educação 

Superior e profissional;  

II. Análise da adequação do professor ao componente curricular para o qual se candidatou;  

III. Apresentação de aula perante banca composta pelo Diretor e/ou seu representante,  

Coordenador do curso e um professor convidado para avaliação do domínio de conteúdo e 

metodologia;  

IV. Estar em dia com as obrigações militares, se do gênero masculino.  

V. Estar em dia com as obrigações eleitorais; e  

VI. Possuir condições de saúde compatível com o exercício do cargo, comprovada em 

inspeção médica que será realizada por profissional competente, antes da contratação. 

Através da CPA realiza-se a avaliação institucional de desempenho do corpo docente 

semestralmente e anualmente para o corpo técnico administrativo. 
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Titulação Total Total Geral 
       Especialistas 71 

91        Mestres 20 
       

           Percentual de docentes da graduação segundo a titulação 
    

Curso 
Especialista Mestre Total 

    N° % N° % N°   
    Administração 22 75% 10 25% 36 100% 
    Educação Física. Licenciatura 21 88% 3 13% 24 100% 
    Educação Física. Bacharel 22 85% 4 15% 26 100% 
    Enfermagem 25 81% 6 19% 31 100% 
    Engenharia de Produção 20 80% 5 20% 25 100% 
    Pedagogia  23 77% 7 23% 30 100% 
    

           Duração de Vínculos empregatícios 

Titulação Menos de 2 anos De 2 a 5 anos De 6 a 10 anos Acima de 10 anos TOTAL 
N° % N° % N° % N° % 

Doutorado 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0  - 
Mestrado 1 5% 3 15% 15 75% 1 5% 20 100% 
Especialista 27 38% 18 25% 24 34% 2 3% 71 100% 

  
  

     
Total 91 

 Publicações de Professores da graduação 
nos últimos 5 anos 

         TIPO Quantidade 
         Livros 0 
         Trabalhos completos 0 
         Anais completos 0 
         outras publicações 69 
         Produção técnica  111 
         

            
 



 

36 
 

Número de funcionários técnico-administrativos em 2016 
 

Vínculo Quantidade 

Empregados 65 

Escolaridade dos funcionários técnico-administrativos em 2016 

Grau de instrução Quantidade 

Educação Básica incompleta 11 
Educação Básica completa 27 
Educação Superior incompleta 02 
Educação Superior completa 07 
Pós-Graduação (Especialização) 15 
Mestrado 03 

Total 65 

 

Número de funcionários técnico-administrativos em 2017 
Vínculo Quantidade 

Empregados 68 

Escolaridade dos funcionários técnico-administrativos em 2017 
Grau de instrução Quantidade 

Educação Básica incompleta 04 
Educação Básica completa 08 
Ensino Médio Completo 28 
Educação Superior completa 16 
Pós-Graduação (Especialização) 10 
Mestrado 02 

Total 68 
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6ª Dimensão: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 

independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios. 

 

Aspectos avaliados nesta dimensão: 

 

O PDI-Plano de Desenvolvimento Institucional da IES é o instrumento de planejamento 

da gestão que é considerado a identidade da IES, no que diz respeito a sua filosofia de 

trabalho, a missão a que se propõem as diretrizes pedagógicas que orientam suas 

ações, a sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que desenvolve e/ou 

pretende desenvolver.  

A Administração Superior da IES compete ao Comitê de gestor, diretoria e colegiados 

que atuam de forma autônoma e tem seu funcionamento registrado em ata. A estrutura 

organizacional da Faculdade e seus respectivos órgãos são apresentados pelo 

organograma institucional disponibilizado abaixo: 

ORGANOGRAMA FUNCIONAMENTO, COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS 

ÓRGÃOS COLEGIADOS. 
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Os órgãos colegiados dos cursos são atuantes. Funcionam como órgão consultivo, 

normativo e executivo dos cursos. Ordinariamente os colegiados reúnem-se duas vezes 

por semestre, segundo calendário de cada curso e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo presidente. 

 

Segundo o Regimento Interno da Instituição na sessão III art. 14 colegiado é constituído 

pelos seguintes membros: 

 

I- Coordenador de Curso, como presidente; 

II- 30% (trinta por cento) dos docentes do Curso; e 

III- 1 (um) representante do corpo discente do curso. 

§ 1º O representante de que trata o inciso III tem mandato de 2 (dois) semestres o qual 

poderá ser renovado por igual período. 

§ 2º Cada Curso tem o seu Colegiado próprio. 

Art. 15 Cada Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, 1 (uma) vez por semestre, 

segundo calendário e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente. 

Art. 16 De cada reunião o Secretário ad hoc lavra ata, que deve ser assinada pelos 

membros e arquivada na Faculdade. 

Art. 17 Compete ao Colegiado de Curso, no âmbito de sua atuação: 

I- pronunciar-se sobre assuntos didático-pedagógicos na sua esfera de competência, 

tendo em vista o projeto pedagógico; 

II- aprovar propostas de alteração da organização didático-pedagógica do curso; 

III- aprovar projetos de extensão e demais atividades desenvolvidas no curso; 

IV- pronunciar-se, nos termos deste Regimento, em representações de alunos contra 

professores; 

V- colaborar com a Coordenação de Curso na alteração da matriz curricular, 

submetendo-a à Direção Acadêmico-Pedagógica; 

VI- manifestar-se, quando necessário, no exame de processo de transferência e de 

dispensa de componentes curriculares; 

VII- aprovar a normatização do estágio trabalho de conclusão de curso (TCC) e 

atividades complementares (AC), quando houver; e 

VIII- exercer as demais atividades que lhe forem próprias. 

A tomada de decisões com base na gestão universitária está disciplinada no Estatuto em 

seu Título IV que apresenta a organização administrativa e como ela se organiza para 
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alcançar as finalidades educativas da IES. O Título II apresenta a organização 

patrimonial e financeira da IES. Na Faculdade, o planejamento é o método adotado 

como recurso técnico para manter sua gestão acadêmico-administrativa eficaz e reside 

nas competências relacionadas com a definição e aprovação de uma política educacional 

factível. O desenvolvimento institucional é um processo democratizado e os 

participantes do mesmo são integrantes da comunidade acadêmica que atua através dos 

seus órgãos colegiados, com representantes dos segmentos discente, docente e 

administrativo. Essa forma de gestão compartilhada demonstra o compromisso que a 

Faculdade tem com as estruturas de representação, decisão e de gestão nas esferas 

integrantes da sua estrutura organizacional. 

 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação promoveu Avaliação Institucional da IES,  

onde colegiadamente foram identificadas as fortalezas que deverão ser mantidas e 

garantidas, bem como, as questões acerca das debilidades  detectadas e 

conseguintemente, foi elaborado um Plano de Metas e Ações constando medidas de 

saneamento e superação das deficiências. Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares, realiza constantes reuniões com o Grupo Gestor, eforam feitas 

às revisões dos projetos pedagógicos dos cursos e demais ações. 
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METAS E AÇÕES PROPOSTAS 2012/2014 

DIMENSÃO METAS AÇÕES 

1 

Garantir a formação de profissionais com técnico 

cientifica e cultural, e ao mesmo tempo, 

preocupado com o fortalecimento dos ideais 

democráticos e de bem-estar social.  

-Manter a divulgação adequada da missão e visão 

institucional da instituição junto à comunidade acadêmica. 

- Manter nas matrizes curriculares, componentes 

curriculares que propiciem a formação holística dos alunos. 

Divulgadas nos site institucional e nos PPC`S. 

1 

Ampliar a oferta de cursos de graduação com vistas 

a atender a demanda dos setores ocupacionais 

emergentes da cidade e região.  

- Protocolou no sistema e-Mec o pedido de autorização de 

funcionamento para os novos cursos, conforme o PDI, 

(Arquitetura, Ciências Contábeis, Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistema, ) 

1 

Consolidar a identidade da IES e aumentar a 

representatividade da CPA. Divulgar os resultados 

das avaliações internas e externas. 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA está consolidada 

institucionalmente e foram elaborados e postados no e-

MEC os relatórios referentes ao triênio: 2012-2014. A CPA 

tem como responsabilidade analisar os resultados das 

avaliações internas e externas da Faculdade e propor ações 

de melhoria em conjunto com os setores responsáveis por 

cada resultado de cada avaliação, também informar os 

discentes sobre o que é o ENADE e sua importância para 

avaliar a qualidade do Ensino Superior. 
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2 

Garantir o Cumprimento dos Projetos Pedagógicos 

em vista dos objetivos do curso e do perfil do 

profissional. 

Semestralmente realizam-se capacitações com o corpo 

docente para que melhoria no desenvolvimento das 

atividades curriculares visando o alcance dos objetivos das 

competências e das  habilidades previstas no regimento e 

nos PPCs do curso. Informar o aluno da necessidade de 

conhecer o PPC e de acompanhar sua execução. 

2 
Melhorar a articulação entre conhecimento teórico 

e as atividades práticas correspondentes. 

- os projetos de extensão como meio de articulação entre os 

conhecimentos teóricos e práticos, são observados, e as 

atividades realizadas de acordo com o calendário previsto. 

- As visitas técnicas promovem a articulação teoria e 

prática e o contato do aluno com o mundo do trabalho 

desde o início do curso. 

- As práticas pedagógicas são inovadoras e fortalecem a 

necessária articulação entre a teoria e a prática. (Projetos 

Práticas Empresariais) 

2 

 Melhorar e programar os laboratórios dos cursos 

para propiciar as atividades práticas articuladas 

com os conhecimentos teóricos. 

- as reuniões periódicas com os técnicos dos laboratórios 

tem sido primordial para  troca de experiências e 

organização no atendimento. 

As normas de funcionamento dos laboratórios e os roteiros 

de aulas trouxe mais qualidade nas aulas específicas. 
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2 
Melhorar a política de Estágio e promover novas 

parcerias. 

O acompanhamento dos estagiários em campo de estagio  a 

organização e a realização do estagio tem sido um veiculo 

para estimular atividades e parceria com as empresas 

conveniadas 

2  - Incentivar trabalhos de investigação científica.   

As relações e parcerias estabelecidas com os órgãos públicos e 

privadas, promovem uma  realização conjunta de projetos de 

investigação científica. 

Os programas de iniciação científica, dirigidos tem sido 

fundamental para ampliar, fortalecer e serve também para 

aperfeiçoamento  nos cursos de graduação. 

Apresentação de obras estudadas no projeto interdisciplinar 

curso de pedagogia, no IX seminário de educação da UNIPAC 

GV 

2 - Ampliar a política de capacitação docente. 

- Incentivar a participação dos docentes em congressos, 

seminários, simpósios, férias ou eventos de natureza técnica – 

científica. 

- Garantir a multiplicação, na comunidade acadêmica, do 

conhecimento adquirido pelo docente em cursos, seminários, 

congressos, etc. 

- Realizar na IES seminários, encontros, visando a melhoria da 

capacitação docente.   
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2 
- Melhorar a participação de alunos em Projetos de 

Extensão. 

 - Incentivar a participação dos alunos nos projetos de extensão 

desenvolvidos pela IES. 

 - Promover ações de incentivo a participação. 

2 
- Favorecer a participação de alunos em eventos técnico-

cientifico-culturais.  

- Incentivar a participação dos alunos em congressos, 

seminários, simpósios, feiras ou eventos de natureza técnico-

científica. 

_ Garantir a multiplicação, na comunidade acadêmica, do 

conhecimento adquirido pelo discente em cursos, seminários, 

congressos, etc. 

- Dar continuidade a realização de seminários, encontros, 

congressos, semanas acadêmicas, visando à melhoria no 

desempenho discente. 

- Promover mais visitas técnicas.  

2 

- Garantir a efetiva aplicação de recursos na melhoria 

dos programas de ensino, investigação cientifica e 

extensão.  

- Seguir as planilhas e propostas orçamentárias para disciplinar 

os investimentos a serem feitos na faculdade quanto aos recursos 

humanos e a Infraestrutura. 

- Ampliar o orçamento para atualização e complementação do 

acervo de livros, periódicos, vídeos, CDs, outros materiais de 

biblioteca e na melhoria da infraestrutura de laboratórios. 

2 
- Ampliar a participação da faculdade em projetos 

sociais. 

- Manter o funcionamento dos projetos de extensão já existentes 

que atendem as questões sociais. 

- Priorizar ações acadêmicas relacionadas direta ou 
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indiretamente com os problemas sociais básicos. 

- Avaliar e atualizar constantemente as ações já implementadas e 

outras novas que contribuem para melhoria da qualidade de vida 

do cidadão.    

3 
- Manter os existentes e ampliar os programas de 

concessão de bolsas de estudos. 

- Divulgar no de sites e murais e boletins informativos, os 

programas de financiamento de estudos da faculdade. 

- Oferecer diferentes oportunidades de financiamentos de estudo 

aos alunos carentes.  

3 
- Contribuir para manter e ampliar a produção artística 

regional.  

- Articular atividades artístico-culturais da região com atividades 

acadêmicas dos cursos de graduação e com as ações 

extensionistas. 

- Assegurar a faculdade como espaço de manifestações culturais 

e esportivas em suas diversas expressões e modalidades. 

- Estabelecer parcerias com instituições e/ou órgãos que 

incentivam o desenvolvimento artístico-cultural e esportivo da 

região onde a Faculdade esta inserida. 

4 Melhorar a comunicação interna. 

- Manter o site atualizado, com as informações necessárias sobre 

o funcionamento acadêmico, normas, eventos, etc. 

- Manter o Jornal Mural sempre atualizado.  

- Publicar todas as decisões administrativas nos meios de 

comunicação disponíveis. 

- Divulgar todas as decisões e eventos por e-mail aos 
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funcionários decentes e técnicos administrativos. 

4 
- Garantir a comunicação adequada entre os setores da 

IES. 

-A IES Promove atividades de integração entre setores. 

- Realiza reuniões periódicas com a participação de todos os 

setores para troca de informações e experiências e integração de 

todos. 

- Promove atividades que propiciem maior conhecimento das 

atividades de todos os setores e da importância de cada um para 

o bem coletivo, tais como:  

− SIPAT – Com palestras sobre prevenção de acidentes 

com a participação do corpo de bombeiros; 

− Workshop com aferição de pressão e glicose  com a 

participação do curso de Enfermagem; 

− Entrevista com especialista sobre doenças sexualmente 

transmissíveis; 

− Palestra sobre valores da convivência: diversidade e 

identidade 

− Cinema e debate sobre meio ambiente; 

− Conscientização sobre meio ambiente ELEMENT`S 

7 
- Investir na qualidade da infraestrutura física e 

tecnológica dos prédios. 

 - Garantia melhorias da estrutura física da IES para atender as 

necessidades dos cursos. 

7 
- Melhorar a qualidade do acervo bibliográfico dos 

cursos. 
- Os computadores disponibilizados na biblioteca possuem o 
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programa DOSVOX, que permite o texto seja 

transformado em áudio. O acervo da Biblioteca é ampliado 

em razão do desenvolvimento dos cursos e da demanda daqueles 

que estão em processo de abertura, beneficiando ainda mais 

os alunos.    

-Aquisição de titulo, com base nas solicitações dos 

coordenadores, ouvindo o corpo docente, novas obras para a 

biblioteca, de acordo com a bibliográfica básica e complementar 

de cada curso. 

- Atualização constante do acervo bibliográfico dos cursos, 

baseando-se principalmente nas prioridades levantadas pelos 

professores e coordenadores com auxilio do bibliotecário. 

- Manter as já existentes e buscar novas assinaturas de 

periódicos.   

7 

Melhorar o atendimento aos usuários, em especial 

os portadores de necessidades especiais. 

 

 

Faculdade atende as exigências de infraestrutura e 

acessibilidade, além dos aspectos de limpeza, iluminação, 

ventilação e comodidade. Garante o funcionamento das 

atividades em local apropriado, com salas próprias para as 

atividades, laboratórios específicos, rampas com 

corrimão, elevadores, banheiros exclusivos para 

deficiente físico, sinalizadores dentro da 
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Instituição, também possui equipamentos de 

informática e de redes sem fio (Wi-Fi), profissionais de 

interprete da língua de sinais capacitados para 

atender os alunos. 

7 
Garantir melhorias na infraestrutura física da IES, em 

especial do Auditório. 

Com o objetivo de garantir melhores estruturas físicas, 

a IES possui auditório com excelente estrutura e 

Central de Atendimento para melhor atender as 

necessidades da comunidade acadêmica. 

7 

Estabelecer horários de funcionamento dos laboratórios 

específicos, bem como o horário de trabalho dos 

técnicos responsáveis pelos mesmos. 

Foram estabelecidos horários de funcionamento dos 

laboratórios específicos e dos técnicos conforme o 

cronograma, para evitar transtorno durante as aulas 

práticas e garantir um bom desenvolvendo das 

atividades.  

7  Melhorar a qualidade dos equipamentos audiovisuais.  

- Ampliar e atualizar permanentemente os recursos audiovisuais. 

-aquisição de novos equipamentos de áudio visual (data shows e 

caixas de som para os coordenadores de curso) 

7 
Melhorar a qualidade e o funcionamento dos 

laboratórios de informáticas. 

- Promover a atualização e manutenção dos laboratórios de 

informática. 

- Melhorar o link de internet com o objetivo de ganhar mais 

velocidade. 

7  Garantir que os laboratórios específicos dos cursos - Estabelecer horários que garantam o uso dos laboratórios 
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estejam sempre disponíveis para os alunos a que se 

destinam.  

específicos dos cursos pelos alunos a que estão destinados. 

- Organizar os horários de trabalho dos técnicos de laboratórios 

a fim de melhor atender docentes e discentes no preparo das 

aulas. 

- Atualizar constantemente os equipamentos para uso docente e 

discente, baseando-se principalmente nas prioridades levantadas 

pelos professores e alunos.    

8 

Consolidar o processo de Avaliação Institucional da 

Faculdade, a fim de contribuir para a melhoria de sua 

qualidade. 

- Divulgar continuamente através dos sites institucionais, portal 

do aluno, banner, cartazes e sobre a importância da participação 

de todos na Avaliação Institucional para o desenvolvimento e 

melhoria da IES. 

8 

Melhorar a estrutura do autoatendimento e controlar a 

eficiência das respostas e atendimento à comunidade 

acadêmica 

 

A Faculdade preza pela excelência na qualidade dos serviços 

prestados e tem como objetivo um bom atendimento, 

transparência e agilidade para entrega dos requerimentos 

solicitados, os horários de atendimento das coordenações de 

cursos estão disponibilizados no site e afixados em salas de 

aulas, criou Central de Atendimento para melhor atender 

as necessidades da comunidade acadêmica. Central de 

Atendimento para melhor atender as necessidades da 

comunidade acadêmica. 

 Incentivar o uso da Ouvidoria e outros anais de 
A ouvidoria foi criada em 2010, conforme a Resolução 

003/2010, com o objetivo de estreitar relacionamentos e ser 
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atendimento e comunicação 

 

 

instrumento de comunicação permanente, possui infraestrutura 

necessária para funcionamento adequado, de modo que possa 

avaliar e investigar, as crítica, as informações, reclamações e 

sugestões encaminhadas por membros das comunidades interna 

e externa através de demanda espontânea. 

8 

 

Ampliar as possibilidades de atividades de 

enriquecimento cultural 

 

São promovidos eventos, palestras e mesas redondas, tais como:  

− A SIPAT- Semana Interna de Prevenção de Acidentes, 

− Semana Acadêmica Seminário de Educação,  

− Trote Solidário  

− Integração Solidário,  

− Simpósios de Bioética.  

8 

 Reuniões com representantes de sala e utilizar resultado 

de pesquisa como ferramenta de gestão e planejamento 

nas reuniões com professores e colaboradores. 

 

Os Coordenadores de curso realizam reuniões semestrais com os 

representantes de turma, para conhecer as necessidades e buscar 

melhorias no âmbito acadêmicas e relacionadas ao 

funcionamento da instituição. 

 

8 

Utilizar os resultados da auto avaliação como ferramenta 

de gestão, com foco no atendimento aos alunos e manter 

a cultura de avaliação institucional.·. 

Autoavaliação na Faculdade tem como objetivo subsidiar e 

orientar o desenvolvimento institucional e é compreendida como 

instrumento de busca do aperfeiçoamento dos processos e 

procedimentos existentes e a melhoria constante, visando 

identificar e refletir sobre os pontos fortes e fracos no sentido de 
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promover a melhoria contínua dos processos de gestão 

acadêmica, assim, o Relatório tem por objetivo apresentar os 

principais assuntos, atividades e resultados sob o ponto de vista 

dos diversos segmentos da comunidade, bem como as ações a 

partir do processo de Autoavaliação. A Faculdade divulgou os 

resultados das ações do Protocolo de Compromisso por meio do 

site institucional, boletim informativo para os discentes, 

docentes, técnicos administrativos e reuniões de coordenações 

de curso.  

8 
Assegurar o funcionamento da CPA em conformidade 

com a legislação pertinente 

A CPA da Faculdade funciona em plena conformidade com a 

Lei 10.861/2004 

9 

 

Desenvolver mecanismos para aproveitamento das 

experiências profissionais e práticas dos ex-alunos no 

mercado de trabalho 

 

 

Com o objetivo de ampliar e aprimorar programas e mecanismos 

de incentivo, para aproveitar o potencial de alunos e egressos no 

mercado de trabalho, foi criado o Núcleo de Carreiras, setor 

responsável por diversas atividades que beneficiam toda 

comunidade acadêmica através de parcerias com empresas em 

Governador Valadares e Região. 

9 
Promover atividades de encontro entre egressos para 

troca de experiências. 

- Criar programas ou projetos de acompanhamento dos egressos. 

- Cadastrar os ex-alunos e formandos para manter o contínuo 

contato com os mesmos. 
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- Realiza pesquisas para apurar a inserção dos egressos no 

mercado de trabalho. 

- Promove atividades que favorecem encontros entre alunos e 

egressos para troca de experiências e informações.   

- Desenvolver mecanismos que aproveitam a experiências 

profissionais e pratica dos ex-alunos no mercado de trabalho 

para garantir a melhoria e atualização dos cursos e da Faculdade. 

-São promovidas constantes atividades de forma que permitem  

encontros entre alunos e egressos tais como: Semanas 

Acadêmicas, Seminário de Educação, realização de palestras 

eventos como: SIPAT – Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes. 

9 Manter convênios com FIES e PROUNI 
São mantidos convênios com FIES e PROUNI, além de 

financiamento próprio, para auxiliar alunos carentes. 

9 
Implantação de novos ambientes e viabilizar o 

autoatendimento 

Foram criados novos ambientes virtuais, como portal acadêmico, 

Sistema RM com portal blackboard e o Núcleo de Estudos 

Online - NEO. Foram padronizados os espaços físicos de 

atendimento, tais como Ouvidoria e Central de Atendimento, 

Apoio Acadêmico e Central de Estágio, para agilizar e melhorar 

a integração dos processos, das informações e das pessoas 

envolvidas. 
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9 

Capacitação dos colaboradores para uso do sistema RM 

e portal blackboard, orientarem alunos e professores 

para utilização do sistema RM e do Portal Acadêmico. 

Todos os colaboradores estão capacitados para que façam o uso 

do sistema RM e foram elaborados Manuais para facilitar e 

orientar alunos e professores, sobre a forma correta do uso do 

portal acadêmico e do sistema RM 

9 
- Estabelecer política de apoio e acompanhamento do 

egresso.  

Criar programas ou projetos de acompanhamento dos egressos. 

- Cadastrar os ex-alunos e formandos para manter o contínuo 

contato com os mesmos. 

- Divulgar para os egressos os programas de pós-graduação e 

eventos oferecidos pelo campus. 

- Realizar pesquisas para apurar a inserção dos egressos no 

mercado de trabalho. 

- Promover atividades que favoreçam encontros entre alunos e 

egressos para troca de experiências e informações.   

- Desenvolver mecanismos que aproveitam a experiências 

profissionais e pratica dos ex-alunos no mercado de trabalho 

para garantir a melhoria e atualização dos cursos e da Faculdade. 

9  Manter a política de inclusão social. 

- Propicia condições físicas e pedagógicas a construção do 

conhecimento pelo aluno com necessidades especiais. Criar 

programas de atendimento aos alunos talentosos.  

A Faculdade Presidente Antônio Carlos, sempre em 

conformidade com  a lei,  insere no seu quadro de funcionário 10 

dez e PNE`s em diversos setores da instituição, cumprindo o 
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Decreto 3.298/99, em complemento à Lei 8.213, que garante a 

adequação ambiental e igualdade de oportunidades no acesso ao 

trabalho e o cumprimento da cota de vagas para empresas com 

mais de cem funcionários. 

 

 

METAS E AÇÕES CUMPRIDAS 2015/2016/2017 

DIMENSÃO METAS AÇÕES 

1 

Garantir a formação de profissionais com técnico 

cientifica e cultural, e ao mesmo tempo, 

preocupado com o fortalecimento dos ideais 

democráticos e de bem-estar social.  

-A IES a divulga da missão e visão institucional da 

instituição junto à comunidade acadêmica através de 

quadro emoldurado e afixado em todos os setores, quadros 

de avisos elevadores da IES assim como no site 

institucional. 

- A IES Mantem nas matrizes curriculares, componentes 

curriculares que propiciem a formação holística dos alunos 

e os projetos institucionais tais como: A Cor da Cultura, 

Elements, Conviver, estas ações entre outras, são realizadas 

e divulgada  no site institucional. 

 

1 Ampliar a oferta de cursos de graduação com vistas 
a atender a demanda dos setores ocupacionais 

- A IES Protocolou no sistema e-Mec o pedido de 
autorização de funcionamento para os novos cursos, 
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emergentes da cidade e região.  conforme o PDI, (Arquitetura, Ciências Contábeis, 
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistema) os 
mesmos estão sendo oferecido no vestibular da Faculdade 
Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares. 

 
 
 
1 

Divulgou os resultados das avaliações. 

Consolidar a identidade da IES e aumentar a 

representatividade da CPA. Divulgar os resultados 

das avaliações internas e externas. 

1. A Comissão Própria de Avaliação - CPA está 

consolidada institucionalmente e foram elaborados e 

postados no e-MEC os relatórios referentes ao triênio: 

2012-2014. A CPA tem como responsabilidade; 

analisar os resultados das avaliações internas e externas 

da Faculdade e propor ações de melhoria como; 

As palestras de capacitação dos docentes, Representantes 

de turma “Conhecer Para Entender”, Palestra dos 

calouros “Um bom começo é a porta de entrada para 

uma boa história”, “Encontros Pedagógicos 

Semestrais”,  I Formação Docente.  “Enade - Por quê?” 

Palestras “A importância para avaliar” Palestra 

Ambientação Universitária. Treinamentos com os técnicos 

administrativos com “O Projetos Valores da Convivência”.  

 

 

 

 

 

 

Semestralmente realizam-se capacitações com o corpo 

docente, visando melhorias no desenvolvimento das 

atividades curriculares alcançando os objetivos,  
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2 Garantir o Cumprimento dos Projetos Pedagógicos 

em vista dos objetivos do curso e do perfil do 

profissional. 

comprovando as competências e as  habilidades previstas 

no regimento e nos PPCs dos cursos. através dos encontros 

de representantes de turma e da  aula inaugural os 

coordenadores e diretoria, informa o aluno a importância 

do  PPC e de acompanhar sua execução. 

2 
Melhorar a articulação entre conhecimento teórico 

e as atividades práticas correspondentes. 

- os projetos de extensão como meio de articulação entre os 
conhecimentos teóricos e práticos, são observados, e as 
atividades realizadas de acordo com o calendário previsto. 
- As visitas técnicas promovem a articulação teoria e 
prática e o contato do aluno com o mundo do trabalho 
desde o início do curso. 
- As práticas pedagógicas são inovadoras e fortalecem a 
necessária articulação entre a teoria e a prática. (Projetos 
Práticas Empresariais) 

2 

 Melhorar e programar os laboratórios dos cursos para 

propiciar as atividades práticas articuladas com os 

conhecimentos teóricos. 

As reuniões periódicas com os técnicos dos laboratórios TI tem 

sido primordial para troca de experiências e organização no 

atendimento. 

Nos Laboratórios semiologia e Semiotécnica, anatomia e 

fisiologia, multidisciplinar de citologia, histologia   

microbiologia e bioquímica, contratou - se  um profissional para 

cuidar e organizar, criar normas de funcionamento e os roteiros 

das aulas que se propõe a desenvolver nos cursos de 

Enfermagem e Educação Física ,  outros cursos de graduação.  
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Trazendo mais qualidade  nas aulas específicas. 

Aquisição de novas peças anatômicas tais como: corte sagital da 

face, pelve feminina e masculina, crânio infantil, placa de 

sistema nervoso. A aula de laboratório tem sido mais dinâmica e 

com uma proposta mais atrativa e aulas inovadoras. 

2 
Melhorar a política de Estágio e promover novas 

parcerias. 

O acompanhamento dos estagiários em campo de estágio a 

organização e a realização do estagio é um  veiculo para 

estimular atividades e parceria com as empresas 

conveniadas. 

2  Incentivar trabalhos de investigação científica.   

As relações e parcerias estabelecidas com os órgãos públicos e 
privadas, promovem uma  realização conjunta de projetos de 
investigação científica. 
Os programas de iniciação científica dirigidos tem sido 
fundamental para ampliar, fortalecer e serve também para 
aperfeiçoamento  nos cursos de graduação; 
 
A IES já publicou a XI edição de iniciação científica publicados. 
As professoras e professores do Curso de Pedagogia, 
articuladores do estudo das obras, e organizaram as 
apresentações das atividades. 
- Por acreditar que uma postura interdisciplinar possa romper 
com a visão fragmentada na relação de ensino e aprendizagem, o 
“Projeto Interdisciplinar” é desenvolvido como  possibilidade  
de superação das práticas tradicionais que compartimentam os 
saberes a áreas de conhecimento, desconsiderando a inter-relação 
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entre os diferentes saberes. Neste sentido, por meio do projeto 
interdisciplinar buscar-se: 
- Promover o estudo de publicações acadêmicas por meio de 
estudo interdisciplinar; 
- Promover a divulgação do conhecimento científico de forma 
inovadora; 
- Integrar os acadêmicos do curso de Pedagogia na troca de 
saberes, experiências e habilidades desenvolvidas. 
1º P.-A informática na educação especial 
2º p-Um estudo crítico da nova base nacional comum curricular - 
BNCC proposto para atualização de futuros pedagogos. 
4º p- Tecnologias da informação e comunicação aplicadas à 
alfabetização 
5ºp.-Organismos Transgênicos: fonte de problemas ou de soluções? 
6º p - A Importância Da Arte Na Educação 
7ºp - A Contribuição do Pedagogo para o uso eficaz da  biblioteca 
escolar. 

2 
   

Ampliar a política de capacitação docente.  
 

- Incentivar a participação dos docentes em congressos, 
seminários, simpósios, feiras e eventos de natureza técnica 
– científica. Tais como:  

− A professora Rosely Oliveira participou 25º 
congresso internacional da FIEP em foz do Iguaçu. 

− Prof.ª Rosely participou como conselheira fiscal de 
dirigente de ensino superior em Educação Física de 
Minas Gerais -  (CONDIESEF/MG).  

- A IES garante a multiplicação, do conhecimento 
adquirido pelo docente nos cursos, seminários, congressos, 
através de Workshop preparo da pele, outubro rosa, 
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seminários de prevenção do câncer de mama. 
Prof. Alexsandra -  

 Professora Fernanda de Carvalho participou do congresso 
de enfermagem Brasil- segurança do paciente, urgência e 
emergência, prevenção e tratamento de feridas e  terapia 
intensiva , realizado no centro de convenções minas centro. 

2 
- Melhorar a participação de alunos em Projetos de 

Extensão. 

 - A IES incentiva a participação dos alunos nos projetos de 

extensão desenvolvidos pela IES; 

− Realização do projeto a Cor da Cultura  

−  Unicaminhar,  
− Engetrans  
− Unidunitê 
− Semana Integrada  
− Trote Solidário e Outros 

  A Unipac Gv  Promove ações de incentivo a participação 

dos alunos em todos os projetos citados no calendário de 

eventos,  

 

 

 

 

 

2 

 Favorecer a participação de alunos em eventos técnico-

cientifico-culturais.  

- O incentivo de alunos na participação em congressos, 

seminários, simpósios, feiras ou eventos de natureza técnico-

científica. 

É realizado através se oficinas como:  

− Contação de histórias na Pedagogia, Cria produtos da e 
Feira Técnica da Engenharia de Produção, Oficina de 
primeiros socorros da Educação Física, Estratégias e 
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Logística, Jogos Empresariais do curso de 
administração,  workshop de papinhas da enfermagem, 
workshop no preparo da pele para cirurgias , seminário 
de educação para saúde com pedagogia e enfermagem. 
VII edição do AC LITERÁRIO,  

- A IES promoveu  a  palestra sobre ensino da história e cultura 
afro-brasileira e africana convidando: a professora Giuliani 
Quintino Teixeira, professora graduada em letras e pós 
graduada em história e cultura afro-brasileira. Presidente do 
conselho municipal de promoção à igualdade racial de Caratinga. 
Presidente do grupo são Benedito afro- brasileiro representante 
do movimento negro regional do território do vale do aço. 
Integrante do Gt Quilombola da Secretaria de Estado de Minas 
Gerais. Assessora de temáticas especiais da superintendência 
regional de Caratinga. ANA AFRO – Gerente de igualdade e 
diversidade da Secretaria Municipal de Cultura de Governador 
Valadares, e como mediadora do debate Ludimilla Costa 
Meira.   
-A IES promove Workshops com temas de interesse da 
comunidade tais como: Atendimento educacional especializado 
(AEE) – Meu aluno não gosta de matemática – Edição de vídeo 
aula- Didática suas relações com a prática docente e a ética 
profissional- Brincando aprendo a língua portuguesa- Práticas 
pedagógicas para alunas com altas habilidades- Tecnologia na 
educação –Metodologia coaching para educadores- Gestão de 
qualidade na educação. Entre outras. 

2 

 

Garantir a efetiva aplicação de recursos na melhoria dos 

programas de ensino, investigação cientifica e extensão.  

- Seguir as planilhas e propostas orçamentárias para disciplinar 

os investimentos a serem feitos na faculdade quanto aos recursos 
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humanos e a Infraestrutura. 

- Ampliar o orçamento para atualização e complementação do 

acervo de livros, periódicos, vídeos, CDs, outros materiais de 

biblioteca e na melhoria da infraestrutura de laboratórios. 

2 
- Ampliar a participação da Faculdade em projetos 

sociais. 

- Manter o funcionamento dos projetos de extensão já existentes 
que atendem as questões sociais. 

• Doação de agasalhos como solidariedade 
• Trote solidário com doações de alimentos, brinquedos 

etc 
• Inauguração e montagem da brinquedoteca nas 

dependências da Estratégia de Saúde da Família do 
CAIC I ,pelos alunos da enfermagem. 

• A Unipac criança – que atende com pesagem, vacinas e 
cuidados especiais na creche do bairro são Paulo. 

• Contação de histórias aos domingos no parque 
municipal, pelas alunas da pedagogia. 

- A IES avalia e atualiza constantemente as ações já 
implementadas e outras novas que contribuem para melhoria da 
qualidade de vida do cidadão.  

• Campanha responsabilidade social – UNIPAC GV – 
“Solidariedade é a forma mais linda de amar”, IES realiza 
esta campanha par ajudar os moradores do distrito de 
Nicolandia e de Xonim de Baixo e Xonim de Cima e os 
assitidos do Lar Fabiano de cristo de Governador Valadres , 
atingidos pela engente que aconteceu no mês de novembro 
2016.Toda a comunidade academica apoia e ajuda nessa 
campanha.  
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3 
- Manter os existentes e ampliar os programas de 

concessão de bolsas de estudos. 

-  a IES divulga no de sites e murais e boletins informativos, os 

programas de financiamento de estudos da faculdade. 

- Oferece diferentes oportunidades de financiamentos de estudo 

aos alunos carentes.  

Oferece do FIES, PROUNI. 

3 
- Contribuir para manter e ampliar a produção artística 

regional.  

- Articular atividades artístico-culturais da região com atividades 

acadêmicas dos cursos de graduação e com as ações 

extensionistas. Como: baile de máscaras JIEFI (jogos internos do 

curso de educação física)  

-A IES estabelece parcerias com instituições como SESI 

MINAS, Prefeitura local, que  incentivam o desenvolvimento 

artístico-cultural e esportivo da região onde a Faculdade esta 

inserida. 

- O curso de pedagogia da IES contou com a  contadora de 
histórias FLORA MANGA, com a história “DONA CERTEZA, 
A VELHINHA QUE OUSOU ATRAVESSAR O MAR”. 
- O Baile de Máscaras é uma atividade prática final da 
disciplina Dança, Durante o evento, os alunos culminaram 
a ênfase do aprendizado nos diferentes ritmos com 
apresentações de diversos tipos de danças. 

4 Melhorar a comunicação interna. 

- Manter o site atualizado, com as informações necessárias  sobre 

o funcionamento acadêmico, normas, eventos, etc. 

- Manter o boletim informativo periodicamente.  
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- Publicar todas as decisões administrativas nos meios de 

comunicação disponíveis. 

4 
- Garantir a comunicação adequada entre os setores da 

IES. 

- Promover atividades de integração entre setores- SIPAT, 

treinamentos.  

- Realizar reuniões periódicas com a participação de todos os 

setores para troca de informações e experiências e integração de 

todos. 

- Promover atividades que propiciem maior conhecimento das 

atividades de todos os setores e da importância de cada um para 

o bem coletivo, festa junina- encerramento – datas 

comemorativas com lembrancinhas, mensagens. 

- A IES mantem comunicação eficiente sobre entrada e saída de 

funcionários e decisões da Faculdade por intermédio do setor de 

Marketing. 

7 
- Investir na qualidade da infraestrutura física e 

tecnológica dos prédios. 

 - Garantia melhorias da estrutura física da IES para atender as 

necessidades dos cursos. 

- Acessibilidade - Para melhorar a infraestrutura da 

UNIPACGV, houve adaptação de vários acessos, tanto à 

externos quanto aos setores internos, com o objetivo de melhor 

atender aos usuários da instituição, principalmente, aqueles 

portadores de alguma necessidade especial. Visando melhor 

atender esse público, os banheiros também foram adaptados e os 
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elevadores estão plenamente em funcionamento. As questões da 

segurança foram priorizadas através da construção de rampas de 

acesso, instalação de corrimãos, sinalizadores e placas 

informativas em todo o prédio. Além disso, houve maior cuidado 

com os aspectos de limpeza, iluminação e ventilação do prédio o 

que propiciaram maior conforto e comodidade aos 

frequentadores. 

7 
- Melhorar a qualidade do acervo bibliográfico dos 

cursos. 

- Os computadores disponibilizados na biblioteca possuem o 

programa DOSVOX, que permite o texto seja 

transformado em áudio. O acervo da Biblioteca é ampliado 

em razão do desenvolvimento dos cursos e da demanda daqueles 

que estão em processo de abertura, beneficiando ainda mais 

os alunos.    

-Aquisição de titulo, com base nas solicitações dos 

coordenadores, ouvindo o corpo docente, novas obras para a 

biblioteca, de acordo com a bibliográfica básica e complementar 

de cada curso. 

- Atualização constante do acervo bibliográfico dos cursos, 

baseando-se principalmente nas prioridades levantadas pelos 

professores e coordenadores com auxilio do bibliotecário. 

- Manter as já existentes e buscar novas assinaturas de 

periódicos.   
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7 

Melhorar o atendimento aos usuários, em especial os 

portadores de necessidades especiais. 

 

 

Faculdade atende as exigências de infraestrutura e 

acessibilidade, além dos aspectos de limpeza, iluminação, 

ventilação e comodidade.  

Garante o funcionamento das atividades em local apropriado, 

com salas próprias para as atividades, laboratórios específicos, 

rampas com corrimão, elevadores, banheiros exclusivos 

para deficiente físico, sinalizadores dentro da 

Instituição, também possui equipamentos de informática e 

de redes sem fio (Wi-Fi), profissionais de interprete da 

língua de sinais capacitados para atender os alunos. 

7 
Garantir melhorias na infraestrutura física da IES, em 

especial do Auditório. 

Com o objetivo de garantir melhores estruturas físicas, 

a IES possui auditório com excelente estrutura e 

Central de Atendimento para melhor atender as 

necessidades da comunidade acadêmica e quadra de 

eventos. 

7 

Estabelecer horários de funcionamento dos laboratórios 

específicos, bem como o horário de trabalho dos 

técnicos responsáveis pelos mesmos. 

Foram estabelecidos horários de funcionamento dos 

laboratórios específicos e dos técnicos conforme o 

cronograma, para evitar transtorno durante as aulas 

práticas e garantir um bom desenvolvendo das 

atividades.  

7  Melhorar a qualidade dos equipamentos audiovisuais.  - a IES amplia e atualizar permanentemente os recursos 
audiovisuais. 
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-aquisição de novos equipamentos de áudio visual (data shows e 
caixas de som para os coordenadores de curso) 

7 
Melhorar a qualidade e o funcionamento dos 

laboratórios de informáticas. 
- Melhor o link de internet com o objetivo de ganhar mais 
velocidade, disponibilizou uma antena (Wi-Fi)  para cada andar. 

7 

 Garantir que os laboratórios específicos dos cursos 

estejam sempre disponíveis para os alunos a que se 

destinam.  

- Estabelece horários que garantam o uso dos laboratórios 
específicos dos cursos pelos alunos a que estão destinados. 
- Organizou os horários de trabalho dos técnicos de laboratórios 
a fim de melhor atender docentes e discentes no preparo das 
aulas. 
- Atualiza constantemente os equipamentos para uso docente e 
discente, baseando-se principalmente nas prioridades levantadas 
pelos professores e alunos.    

8 

Consolidar o processo de Avaliação Institucional da 

Faculdade, a fim de contribuir para a melhoria de sua 

qualidade. 

- A IES divulga continuamente através dos sites institucionais, 

portal do aluno, banner, cartazes e sobre a importância da 

participação de todos na AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

para o desenvolvimento e melhoria da IES. 

 

8 

Melhorar a estrutura do autoatendimento e controlar a 

eficiência das respostas e atendimento à comunidade 

acadêmica 

 

A Faculdade preza pela excelência na qualidade dos serviços 

prestados e tem como objetivo um bom atendimento, 

transparência e agilidade para entrega dos requerimentos 

solicitados, os horários de atendimento das coordenações de 

cursos estão disponibilizados no site e afixados em salas de 

aulas, criou Central de Atendimento para melhor atender 

as necessidades da comunidade acadêmica. Central de 
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Atendimento para melhor atender as necessidades da 

comunidade acadêmica. 

 

 

Incentivar o uso da Ouvidoria e outros anais de 

atendimento e comunicação 

 

 

A ouvidoria possui infraestrutura necessária para funcionamento 

adequado, de modo que possa avaliar e investigar, as crítica, as 

informações, reclamações e sugestões encaminhadas por 

membros das comunidades interna e externa através de demanda 

espontânea. 

8 

Ampliar as possibilidades de atividades de 

enriquecimento cultural 

 

São promovidos eventos, palestras e mesas redondas, tais como: 

a SIPAT- Semana Interna de Prevenção de Acidentes, Semana 

Acadêmica, Seminário de Educação, Trote Solidário e 

Integração Solidaria, Projeto Institucionais, workshop, feiras 

técnicas, visitas técnicas entre outros. 

- As atividades desenvolvidas pela Faculdade Presidente Antônio 

Carlos de Governador Valadares, durante os seminários de 

educação, visam zelar pela produção e preservação cultural e 

artística, como forma de enriquecimento da própria educação 

contextualizada com a prática, o IX Seminário de Educação, 

desenvolvem durante a semana ações que integram a articulação 

entre o saber científico, a cultura e  a prática que  evidencia-se 

nas apresentações artísticas de abertura dos eventos, palestras, 



 

67 
 

apresentações das obras estudadas pelos alunos no projeto 

interdisciplinar e workshops. 

- Execução do Hino Nacional Brasileiro tocado com a 
flauta transversal, pelo tenente Girlei do 6º Batalhão da 
Polícia Militar. 

-Projeto Conto e Encanto, como atividade de Extensão, 
que visa promover o desenvolvimento dos acadêmicos, 
promover e divulgar a cultura em uma prática interativa 
com a comunidade, e apresentam histórias que são 
contadas no parque municipal, apresentação da  

8 

 Reuniões com representantes de sala e utilizar  

resultado de pesquisa como ferramenta de gestão e 

planejamento nas reuniões com professores e 

colaboradores. 

 

Os Coordenadores de curso realizam reuniões semestrais com os 

representantes de turma, para conhecer as necessidades e buscar 

melhorias no âmbito acadêmicas e relacionadas ao 

funcionamento da instituição; Seminário com representantes de 

turma “AVALIAR É PRECISO”. 

8 

Utilizar os resultados da auto avaliação como ferramenta 

de gestão, com foco no atendimento aos alunos e manter 

a cultura de avaliação institucional. 

− Com maior adesão  dos alunos ao  responder o questionário 

e através de resultados criticas  e sugestões – A IES detectou 

algumas falhas nas práticas docentes em alguns de seus 

colaboradores- A importância de divulgar com mais os 

espaços e acessos da instituição como: porta corta fogo- rota 

de fuga- extintores – luminária de emergência-entre outras  

8 
Assegurar o funcionamento da CPA em conformidade 

com a legislação pertinente 

A CPA da Faculdade funciona em plena conformidade com a Lei 

10.861/2004 
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9 

 

Desenvolver mecanismos para aproveitamento das 

experiências profissionais e práticas dos ex-alunos no 

mercado de trabalho. 

 

 

Com o objetivo de ampliar e aprimorar programas e mecanismos 

de incentivo, para aproveitar o potencial de alunos e egressos no 

mercado de trabalho, foi criado o Núcleo de Carreiras, setor 

responsável por diversas atividades que beneficiam toda 

comunidade acadêmica através de parcerias com empresas em 

Governador Valadares e Região. 

9 
Promover atividades de encontro entre egressos para 

troca de experiências. 

− A IES promove no curso de administração um seminário com 
os empresários de sucesso da cidade de Governador Valadares 
e região sendo Eles egressos do curso. 

− Promove e participa de Encontro com os egressos pioneiros 
do curso de educação física  

 - Cadastra os ex-alunos e formandos para manter o contínuo 
contato com os mesmos. 
- Realiza pesquisas para apurar a inserção dos egressos no 
mercado de trabalho. 
- A través do núcleo de carreiras e central de estágio integrado  
desenvolve mecanismos que aproveitam as experiências 
profissionais e prática dos ex-alunos no mercado de trabalho, 
para garantir a melhoria e atualização dos cursos e da Faculdade. 
-São promovidas constantes atividades de forma que permitem  
encontros entre alunos e egressos tais como: Semanas 
Acadêmicas, Seminário de Educação, realização de palestras 
eventos como.  
SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes. 
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• Palestra de prevenção contra incêndio com o corpo de 
bombeiro; 

• Aferição de pressão arterial e glicose com os alunos do 
curso de enfermagem; 

• palestra com especialista sobre doenças sexualmente 
transmissíveis  

• Palestras sobre valores da convivência- diversidade e 
identidade; 

• Cinema e debate mostra curta metragem sobre maio 
ambiente; 

• Conscientização sobre maio ambiente – PROJETO 
ELEMENT`S. 

• As palestras são ministradas por egressos dos cursos e ou 
docentes da IES entre outros. 

•  

9 Manter convênios com FIES e PROUNI 

São mantidos convênios com FIES e PROUNI, além de 

financiamento próprio, para auxiliar alunos os alunos da IES. 

• A IES em 2016/01  mantém  154 alunos beneficiados com 

FÍES e PROUNI 159 e 2016/02 155 FIES 167 PROUNI  

sendo um total de  - 635 aluno beneficiados.  

9 
Implantação de novos ambientes e viabilizar o 

autoatendimento 

Foram criados novos ambientes virtuais, como portal acadêmico, 

Sistema RM com portal blackboard e o Núcleo de Estudos 

Online - NEO. Foram padronizados os espaços físicos de 

atendimento, tais como Ouvidoria e Central de Atendimento, 
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Apoio Acadêmico e Central de Estágio, para agilizar e melhorar 

a integração dos processos, das informações e das pessoas 

envolvidas. 

9 

Capacitação dos colaboradores para uso do sistema RM 

e portal blackboard, orientarem alunos e professores 

para utilização do sistema RM e do Portal Acadêmico. 

Todos os colaboradores estão capacitados para que façam o uso 

do sistema RM e foi elaborado  um  Manual de utilização, para 

facilitar e orientar alunos e professores, sobre a forma correta do 

uso do portal acadêmico e do sistema RM, a disposição na 

biblioteca da Faculdade. 

9  Manter a política de  inclusão social. 

- Propicia condições físicas e pedagógicas a construção do 

conhecimento pelo aluno com necessidades especiais.  

-Na Feira Técnica da Engenharia os alunos do curso de 

Engenharia de Produção foram desafiados  a criar ou modificar 

produtos que atendessem às diversas necessidades dos 

portadores de necessidades especiais. O os trabalhos foram 

inovadores e são úteis no dia-a-dia dos portadores de 

necessidades especiais. 

- A IES  abre as atividades do Projeto A Cor Da Cultura  com 

a apresentação do “MACULELÊ – projeto de inclusão dos 

alunos da Escola Municipal Sillas Crespo.  
− Criar programas de atendimento aos alunos talentosos.  

A Faculdade Presidente Antônio Carlos DE Governador 
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Valadares, criou o projeto institucional CONVIVER com o 

objetivo de implantar uma política de inclusão social das pessoas 

com deficiência, compreendida como a eliminação de barreiras 

físicas, psicológicas e de comunicação, promovendo, assim, as 

condições adequadas para garantir sua inserção real e virtual no 

ambiente da Instituição. - Garantia melhorias da estrutura física 

da IES para atender as necessidades dos cursos. 

- Acessibilidade - Para melhorar a infraestrutura da 

UNIPACGV, houve adaptação de vários acessos, tanto à 

externos quanto aos setores internos, com o objetivo de melhor 

atender aos usuários da instituição, principalmente, aqueles 

portadores de alguma necessidade especial. Visando melhor 

atender esse público, os banheiros também foram adaptados e os 

elevadores estão plenamente em funcionamento. As questões da 

segurança foram priorizadas através da construção de rampas de 

acesso, instalação de corrimãos, sinalizadores e placas 

informativas em todo o prédio. Além disso, houve maior cuidado 

com os aspectos de limpeza, iluminação e ventilação do prédio o 

que propiciaram maior conforto e comodidade aos 

frequentadores. 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos, sempre em 

conformidade com  a lei,  insere no seu quadro de funcionário 10 
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(dez) funcionários  PNE`s em diversos setores da instituição, 

sendo 5% exigido pela legislação, cumprindo o Decreto 

3.298/99, em cumprimento à Lei 8.213, que garante a adequação 

ambiental e igualdade de oportunidades no acesso ao trabalho e o 

cumprimento da cota de vagas para empresas com mais de cem 

funcionários. 
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO 

 

A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas em geral, pela Faculdade, 

incumbindo-lhe de tomar todas as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando-

se os limites da lei e de suas normas internas, a liberdade acadêmica do corpo docente e 

discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. Compete 

precipuamente à Mantenedora promover adequados meios de funcionamento das atividades da 

Faculdade colocando-lhe à disposição, os bens móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de 

terceiros a ela cedidos assegurando-lhes o suficiente recurso financeiro de custeio. O 

planejamento econômico-financeiro da Faculdade será levado anualmente à aprovação da 

Mantenedora, compreendendo o orçamento da receita prevista e da despesa estimada e o plano 

de aplicação dos recursos solicitados. A política estratégica de gestão econômico-financeira da 

Instituição priorizará a utilização de recursos próprios, obtidos através de receita originária de 

mensalidades escolares. Do ponto de vista da sustentabilidade financeira, a IES honra seus 

compromissos com o corpo docente, funcionários, manutenção e investimento na infraestrutura 

e com todos os impostos e obrigações trabalhistas. 

 

POLÍTICAS DIRECIONADAS À APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA PROGRAMAS  

DE ENSINO E EXTENSÃO. 

Em seu cronograma de execução orçamentária constam os recursos destinados aos programas 

de ensino e extensão adequados à realidade e objetivos institucionais, sendo este um dos pontos 

fortes da Faculdade. As questões trabalhistas da IES são sempre orientadas pela Assessoria 

Jurídica e, procura com essas orientações cumprir com todas as obrigações trabalhistas.  

 

Os salários dos docentes dos técnico-administrativos são pagos regularmente, respeitando as 

datas de vencimento e os gastos relacionados a pagamentos da folha possuem caráter 

prioritário. A destinação de verbas para capacitação de docentes e técnico-administrativos, 

sempre constam nas planilhas orçamentárias  da IES, como forma de respeito e incentivo ao 

profissional.  

Há verbas destinadas a capacitação de docente e técnico-administrativos  para todo período de 

vigência do PDI. Os recursos estão totalizados por ano e sua realização se dá conforme as 

necessidades de cada ciclo operacional. 
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PLANO DE INVESTIMENTO 2015 

Consta no PDI que no período 2014/2016, a Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares implantar 06 (seis) cursos de graduação e 30 (trinta) cursos de pós-

graduação, São eles: 

 
NOVOS CURSOS PROPOSTOS PELA UNIDADE DURANTE O PERÍODO DE 

VIGÊNCIA DO PDI. 
GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 

I. Arquitetura 
II. Ciências Contábeis 

III. Engenharia Civil 
IV. Matemática 
V. Publicidade e Propaganda 

VI. CST em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

I. Alfabetização e Letramento 

II. Avaliação Física e Saúde 

III. Comunicação Digital e Gestão de Projetos Web 

IV. Defesa Sanitária e Segurança Alimentar 

V. Diagnóstico Laboratorial 

VI. Direito Empresarial 

VII. Educação Física Escolar 

VIII. Engenharia de Segurança do Trabalho 

IX. Ensino da Educação Física para a Educação 

Básica 

X. Especialização em Enfermagem do Trabalho 

XI. Farmacologia Clínica 

XII. Gestão Ambiental, Perícia e Auditoria 

XIII. Gestão da Produção 

XIV. Gestão de Marketing Estratégico 

XV. Gestão de Pessoas 

XVI. Gestão de Processos Educativos em espaços 

não escolares: Pedagogia 

XVII. Hospitalar e Pedagogia Empresarial 

XVIII. Gestão de Projetos 

XIX. Gestão Desportiva em Educação Física 

XX. Gestão do Agronegócio 

XXI. Gestão em Saúde Pública 

XXII. Gestão Escolar: Inspeção, Supervisão, 

Orientação e Administração Escolar. 

XXIII. Gestão Financeira 
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XXIV. Liderança, Coaching e Gestão de Pessoas 

XXV. MBA em Agronegócios e Desenvolvimento 

Sustentável 

XXVI. MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria 

XXVII. MBA em Gestão Comercial e do Varejo 

XXVIII. MBA em Gestão Empresarial 

XXIX. Saúde Coletiva com ênfase na Estratégia da 

Saúde da Família 

XXX. Terapia Cognitivo Comportamental 

XXXI. Urgência e Emergência: Atendimento Pré e    

Intra-Hospitalar 

 
Dessa forma, os investimentos previstos estão relacionados à ampliação da infraestrutura física e 

acadêmica da Instituição, para atender as propostas de implantação dos cursos. As novas 

instalações são dotadas de iluminação adequada conforme a legislação (NBR 8995), os 

mobiliário, aparelhagem específica e ventilação. Atendendo assim e legislação e todas as 

condições de salubridade. 

A IES conforme previsto no relatório anterior, concluiu a obra deacabamento nas 9 (nove) salas 

de aula, e as aparelhou com mobiliários adequados atendendo as exigências legais. A conclusão 

das obras do auditório “Bonifácio Andrada” e ampliação do espaço de convivência, construção 

de mais 02 (dois) Laboratórios de Informática, acabamento de 23 (vinte e tres) sanitários, além 

dos Laboratórios Específicos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação que são implantados 

obedecendo às exigências do Projeto Pedagógico de cada curso quanto aos equipamentos, 

mobiliário e materiais de consumo. Foram feitos investimentos a  acessibilidade e adequação 

com rampas para mobilidade, guarda peito, direcionados para a aquisição, expansão e 

atualização do acervo bibliográfico específico dos cursos, assim como para a expansão dos 

equipamentos de informática e dos recursos audiovisuais e multimídia. 
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5.4 - EIXO 5 –  INFRAESTRUTURA 
 

7ª Dimensão: INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

Especialmente a de ensino, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

Aspectos avaliados nesta dimensão: 

Adequação da infraestrutura da Instituição (salas de aula, biblioteca, laboratórios, áreas de 

lazer, equipamentos de informática, rede de informações e outros) emfunção das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

 

ACESSIBILIDADE 

 

A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, procura disseminar 

conceitos e práticas de acessibilidade por intermédio de diversas ações e projetos de extensão, 

com participação da comunidade, assumindo o compromisso institucional com a construção de 

uma sociedade inclusiva. 

 As instalações da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares atendem às 

exigências legais referentes à acessibilidade aos portadores de deficiência física ou com 

mobilidade reduzida, determinadas na Lei Federal nº 10.098 de 19/12/2000, e na Portaria 

MEC nº 3.284 de 07/11/2003. 

 

Desta forma, a Instituição propicia aos portadores de necessidades especiais condições básicas 

de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações, 

tendo como referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que 

trata da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências e edificações, espaço, mobiliário e 

equipamentos. A instituição assegura aos alunos com deficiência física: eliminando barreiras 

arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo. 

 

A IES preocupa - se com a reserva de vagas sinalizadas em estacionamentos nas proximidades 

da instituição; rampas com corrimãos, elevadores, facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 

rodas; colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; e, instalação de lavabos em 

altura acessível aos usuários de cadeira de rodas.  

 



 

77 
 

 

A Faculdade atende as exigências de infraestrutura e acessibilidade, além dos aspectos de 

limpeza, iluminação, ventilação e comodidade. Garante o funcionamento das atividades em 

local apropriado, com salas próprias para as atividades, laboratórios específicos, sinalizadores 

dentro da Instituição, também possui equipamentos de informática e de redes sem fio 

(Wi-Fi), buscando a contínua adequação de seus espaços físicos a fim de  modernizar e 

atender as necessidades acadêmicas, dotando  condições adequadas ao desenvolvimento de 

atividades de ensino, iniciação científica e extensão.  

 

A IES possui salas de aula amplas, arejadas e devidamente iluminadas, ainda, conta com um 

complexo laboratorial com adequados e modernos equipamentos, recursos audiovisuais e 

ótimas instalações. Há uma preocupação da Faculdade com uma boa organização de seus 

espaços físicos, e com as instalações físicas existentes e suas condições adequadas. 

 

A Faculdade Presidente Antonio Carlos de Governador Valadares, garante políticas 

institucionais de conservação, atualização, segurança e de estímulo à utilização dos meios 

em função dos fins. 

 A Faculdade conta com políticas internas para manter todos os seus setores organizados  de 

forma a atender as normas de segurança. O setor administrativo possui uma proposta e realiza a 

manutenção e está disponível para controle e conservação das instalações físicas da instituição 

diariamente. É preocupação constante da Faculdade a atualização de todos os setores para um 

ótimo desempenho institucional. 

 

Utilização da infraestrutura no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. 

A faculdade propicia vários espaços e equipamentos atualizados a fim de propiciar  práticas 

inovadoras, tendo como principal proposta à interdisciplinaridade em seus cursos, que permite 

a articulação de conhecimentos e a flexibilidade de conteúdos curriculares, além de contribuir 

para a dinamização da aprendizagem.  

 

Descrição dos locais de convívio disponíveis aos discentes, docentes e funcionários técnico-

administrativos. 

 

A Faculdade dispõe de amplos espaços de convivência para docentes e discentes onde os 

mesmos podem desempenhar diversas atividades.  
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Há uma preocupação da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares,  com 

a organização de seus espaços físicos – QUADRA DE EVENTOS – CANTINA UNIVERSITÁRIA 

– AUDITÓRIO, com as instalações existentes de modo a propiciar melhores condições para o 

desenvolvimento das atividades institucionais. 

 

A IES visando o bom andamento do curso e das atividades externa especificamente do curso de 

Educação Física, alugou o ginásio poliesportivo do SESI que fica na rua 13 de maio n.1120 

bairro Vila Bretas, próximo a faculdade, onde os alunos tem acesso a todos os espaços 

como(quadra, piscinas lanchonete ginásio coberto, etc).  

Adequação dos laboratórios às necessidades da instituição em relação aos cursos e a 

quantidade dos estudantes.  

 

A IES investiu nos laboratórios para atender as necessidades da instituição em relação aos 

cursos existentes e à quantidade de estudantes. Os laboratórios estão em excelentes estados de 

conservação.  

 

Os laboratórios multidisciplinares e os laboratórios de informática permitem a adoção de uma 

metodologia pautada na articulação entre teoria e prática como forte aliada a atividades de 

enriquecimento dos cursos. 

Na biblioteca os equipamentos são periodicamente avaliados mantendo o acervo bibliográfico 

ampliado em razão do desenvolvimento dos cursos e da demanda daqueles que estão em 

processo de abertura.  

 

No ano de 2015/2016, houve um investimento na biblioteca com a aquisição de novos títulos 

para diversas áreas, beneficiando ainda mais os alunos.  Adequação dos equipamentos 

dos laboratórios são frequentemente inovados  e  equipados com recursos de qualidade  e em 

quantidade satisfatória  para as necessidades da  instituição em relação aos cursos existentes e à 

quantidade dos estudantes,  possibilitando que os discentes desempenhem bem as atividades 

programadas.  
 

Características dos laboratórios e bibliotecas quanto à iluminação, refrigeração, acústica, 

ventilação, mobiliário e limpeza.  

A ventilação da biblioteca é natural (janelas) e também artificial por meio de ventiladores. Os 

laboratórios são refrigerados com ar condicionado, a iluminação é feita por meio de luminárias 
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com lâmpadas fluorescentes. Possui, bancados, bancos sem encosto, e quadro branco. A 

biblioteca possui 07 gabinetes para estudos individuais, 12 computadores para consultas, 69 

modernas estantes de livros, 17 mesas e 80 cadeiras confortáveis para o ambiente de leitura e 

pesquisa, sendo as mesas de forma arredondada e as cadeiras com assento e encosto 

almofadados.  

 

São organizadas por seções em espaços físicos determinados, possibilitando melhor 

organização do acervo e conforto dos usuários. A limpeza é feita diariamente e possuem um 

aspecto agradável. 

  

Número de cabines na biblioteca e salas de leitura e adequação quanto às necessidades 

dos usuários.  

A Biblioteca da IES atende a estudos individuais e em grupos e continuamente investe na 

aquisição de obras e periódicos para atender às necessidades dos acadêmicos e docentes.  

Adequação dos horários e calendário da biblioteca quanto às necessidades dos estudantes 

nos turnos oferecidos pela IES (diurnos e noturnos).   

A Biblioteca é órgão suplementar da estrutura geral da Faculdade Presidente Antonio Carlos de 

Governador Valadares com funções de apoio ao ensino e à extensão universitária, e 

atendimento aberto a toda comunidade para estudo e  leitura.  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPRÉSTIMO 
 
 

 
 

Grau de satisfação dos usuários com relação ao sistema de acesso aos materiais e a sua 

consulta. O software utilizado (PHL) permite aos usuários o acesso aos serviços e catálogos da 

biblioteca e integra em tempo real, os catálogos às rotinas de controle e oferece a qualquer 

usuário efetuar buscas, reservas, renovações de documentos e sugestões de compra em nossas 

bases de dados sem se deslocarem de suas casas ou ambiente de trabalho.  

Para isso, é necessário acessar o nosso endereço eletrônico www.unipac.br/bb  e o PHL, então, 

permitirá que vários usuários executem tarefas simultâneas de maneira rápida e fácil. 

A pesquisa é disponibilizada aos catálogos dos acervos de todas as bibliotecas integrantes do 

sistema por autor, título, local de publicação, editora, data de publicação, assunto. 

Segunda à Sexta 13h às 22h 
Sábados 9h às 13h 

http://www.unipac.br/bb
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 O acervo está disponibilizado nas estantes em conformidade com o número de chamada das 

obras e o acesso e consulta ao material bibliográfico é livre, satisfazendo as necessidades dos 

usuários. Embora não tenha sido questionado, na avaliação institucional, quanto ao grau de 

satisfação do usuário ao sistema de acesso, através do monitoramento do sistema percebe-se um 

elevado número de usuários, diariamente.  

Os usuários têm acesso livre para consultas internas e tendo cadastro na biblioteca podem fazer 

empréstimos domiciliares, satisfazendo as suas necessidades de estudo.  

O acervo é atualizado semestralmente a fim de atender satisfazer as necessidades de estudo e 

buscar a qualidade dos mesmos. Segundo a Avaliação Institucional a quantidade do acervo é 

uma fragilidade que já está sendo corrigida esta de acordo com as demandas exigidas. 

 

A IES possui um setor responsável para revisão e manutenção das instalações. A aquisição de 

novos recursos, desde que comprovada a necessidade dos mesmos, efetiva-se mediante pedido 

do responsável pelo setor e aprovação do Diretor Acadêmico Pedagógico, esse procedimentos é 

pensado para adquirir, manter, revisar e atualizar as instalações e recursos necessários. 

Suficiência da infraestrutura, as instalações e os recursos educativos. Há um investimento 

contínuo na expansão e melhoria da infraestrutura física e instalações necessárias a fim de se 

adequar à demanda de atendimento. A IES vem disponibilizando os recursos educativos para 

atender as atividades acadêmicas. 

 

 As compras são realizadas todos os semestres ou, dependendo do material, quando for 

necessário. As solicitações são feitas pelos coordenadores e ou responsáveis pelos setores. A 

Faculdade, atenta às demandas específicas das pessoas com necessidades especiais vem 

promovendo adaptação em sua infraestrutura com rampas, portas alargadas, sanitário masculino 

e feminino com portas adaptadas e barras de apoio apropriado em dimensão, segurança e 

acessibilidade. Adequação das instalações para os estudantes, funcionários e demais pessoas 

com necessidades especiais.  

 

A Biblioteca adota padrões internacionais para o tratamento da informação utilizando as 

normas de catalogação AACR2 e a CDD (Classificação Decimal DEWEY) que classifica 

assuntos por área do conhecimento e a tabela CUTTER Sanborn para autor com formato de 

saída segundo a Norma NBR/6023 da ABNT. Todos os documentos estão preparados com 

etiqueta de lombada. O acervo está disponibilizado nas estantes em conformidade com o 
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número de chamada das obras. Os usuários são orientados em suas consultas e todos os 

documentos estão disponíveis para empréstimo segundo a política da Instituição. A Biblioteca 

São Tomas de Aquino está devidamente informatizada para fornecer informações rápidas e 

precisas a seus usuários. Tal procedimento oferece as vantagens de disseminação seletiva da 

informação, obtenção de dados para avaliação quantitativa do acervo, controle de empréstimos, 

etc. O programa de automação utilizado é o software Personal Home Library (PHL on-line), 

que é um sistema desenvolvido para a administração, organização e disponibilização de acervos 

e serviços através da internet. O PHL permite, de forma simples e eficiente, a automação das 

principais rotinas de uma biblioteca com bases de dados no padrão CDS/ISIS© UNESCO.  O 

número de consultas e empréstimos é bastante significativo. 
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Acervo - Total de Livros e Outros Acervos na Biblioteca em 2015  
 
 
Biblioteca 

                 Livros Periódicos Outros Total 

Títulos: 7.736 Títulos: 61 Títulos: 1.259           9.056 

Exemplares: 12.852 Exemplares: 1.492                     Exemplares:   1.670 16.014 

 
Total de Serviços Prestado na Biblioteca 
 

Biblioteca Quantidade 2015 

Empréstimo na Biblioteca  
3013 

Consultas de Periódicos 

Consulta local, os quais deverão ser 
devolvidos no prazo, são materiais;. 
Periódicos e mapas; Obras de 
reserva interna ;ou seja, esfera azul 
na lombada; Normas técnicas – 
ABNT; Teses, dissertações, 
monografias e projetos. 
. 

Pesquisas realizadas em base de dados 
Através do site; 
http://www.unipacgv.com.br o 
sistema PHL  

TOTAL 3013 

 

http://www.unipacgv.com.br/
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Acervo - Total de Livros e Outros Acervos na Biblioteca em 2016 
 
 
Biblioteca 

                 Livros Periódicos Outros Total 

Títulos:  Títulos:  Títulos:   

Exemplares:  Exemplares:  Exemplares  

 
Total de Serviços Prestado na Biblioteca 

Biblioteca Quantidade 2016 

Empréstimo na Biblioteca 2.918 

Consultas de Periódicos 
 

Pesquisas realizadas em base de dados 
Através do site; 
http://www.unipacgv.com.br o 
sistema PHL 

TOTAL  

 
Biblioteca Quantidade 2017 

Empréstimo na Biblioteca 1.158 

Consultas de Periódicos 
8.975 

Pesquisas realizadas em base de dados 
Através do site; 
http://www.unipacgv.com.br o 
sistema PHL 

TOTAL  

 
 A Instituição possui, em seu quadro de pessoal técnico-administrativo uma equipe formada por 

profissionais na área da Biblioteca, Secretaria, Financeiro, entre outros que são periodicamente 

treinados e capacitados de acordo com as necessidades de cada setor, inclui ainda em seu 

quadro de pessoal os funcionários responsáveispela manutenção das instalações e da 

infraestrutura. A Faculdade entende que compor um quadro de funcionários com formação 

profissional adequada é fundamental para o desenvolvimento das ações institucionais. 

 

 

 

 

 

http://www.unipacgv.com.br/
http://www.unipacgv.com.br/
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NÚMERO DE SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS E SALAS ESPECIAIS. 

LOCAL TOTAL- 2015 
Salas de Aula 43 ativas 

Salas de Aula 9 em fase de acabamento 

Laboratórios específicos  06 

Laboratórios de informática 03 

Instalações administrativas 14 

Salas de professores 01 

Auditório 01 

Instalações sanitárias 32 ativos 

Instalações sanitárias 23 em fase de acabamento 

Áreas de convivência 02 

Equipamentos de informática (e outros equipamentos, especificar). 210 

Bibliotecas 01 

Salas especiais 02 

Outros espaços 01 quadra de eventos 

 
NÚMERO DE SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS E SALAS ESPECIAIS. 

LOCAL TOTAL- 2017 
Salas de Aula 42 

Laboratórios específicos  06 

Laboratórios de informática 03 

Instalações administrativas 14 

Salas de professores 01 

Auditório 01 

Instalações sanitárias 32 

Áreas de convivência 01 

Equipamentos de informática (e outros equipamentos, especificar). Data show =09, Caixas de Som e 
Computadores 

Bibliotecas 01 

Salas especiais 00 

Outros espaços Quadra de Eventos 
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ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES. 

 

Este Relatório Parcial da CPA contempla uma avaliação da IES, por meio de um recorte de 

temas definidos e abrangentes, considerados essenciais: ensino (graduação e pós-graduação), 

pesquisa, extensão, responsabilidade e inclusão social e gestão (recursos humanos, organização 

e sustentabilidade financeira).  

Constitui-se no primeiro relatório de uma série de quatro, sendo o relatório de transição (Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES).  

1. Deve ser visto como um momento de diagnóstico, em que a CPA em sua nova 

composição estabelece um ponto de partida para o seu trabalho nos próximos anos. Não 

há como pretender abordar em profundidade toda a complexidade e a diversidade da 

IES. A CPA compreende que no contexto de uma faculdade, a apresentação de 

propostas deve ser submetida à comunidade acadêmica, pois as ações de melhoria a 

serem implementadas pela instituição dependem de sua própria compreensão, de seu 

autoconhecimento. Considerando a dimensão da Faculdade Presidente Antônio Carlos 

de Governador Valadares. A Diretoria e o Setor Tecnologia de Informação (STI) estão 

atentos para essa necessidade e trabalhando, para melhorar o acesso e o trânsito das 

informações referentes à vida acadêmica na faculdade. 

 

2.  O próximo passo deverá ser evidenciar no relatório o quanto foi alcançado em relação 

ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O presente 

Relatório Parcial da CPA tem objetivo de divulgação junto à comunidade acadêmica e à 

sociedade, uma versão mais acessível será elaborada, com todas as informações e 

relatórios no site da Instituição.  

3. A intenção é ampliar ainda mais a participação da comunidade acadêmica nos processos 

de autoavaliação institucional. 

 A avaliação institucional tem recebido cada vez mais destaque no contexto da educação 

superior no Brasil pautado pela expansão da oferta e por políticas de inclusão, com 

vistas a assegurar sua qualidade. Aos poucos as pessoas estão se apropriando melhor do 

significado da autoavaliação. Mas ainda precisamos caminhar muito nessa 

compreensão, na sensibilização e na conscientização de que não se trata de notas ou 

rankings. É fundamental entender o que significam os resultados da avaliação e quais as 

necessidades de mudanças sinalizam, considerando as características acadêmicas 

específicas ligadas à missão da IES.   
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4. A auto avaliação deve ser um processo cíclico, de reflexão e autoconsciência 

institucional. Criativo e renovador de análise e síntese das dimensões que definem a 

instituição. Um processo em que quem participa conquista direitos. 

 
6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                                                                               
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi criado pela Lei 

n° 10.861, de 14 de abril de 2004 que tem por objetivo avaliar o Ensino Superior em todos os 

aspectos que giram em torno dos eixos: ensino – pesquisa – extensão, fundamentando-se na 

necessidade de promover a melhoria da qualidade do ensino superior no Brasil. Busca 

assegurar a integração das dimensões externas e internas da Avaliação Institucional, mediante 

um processo construído e assumido coletivamente, com funções de gerar informações para 

tomadas de decisão de caráter político, pedagógico e administrativo. 

 

Desta forma, constrói-se a rede das redes, em torno de pessoas que administram, planejam, 

dirigem, implementam, coordenam, otimizam, ensinam, orientam, aprendem, avaliam, todos 

estreitamente vinculados a suas ideias e ações, envolvidos nos acontecimentos e nas práticas, 

vivendo desafios, conflitos, dissensos, confrontos, contradições, mas também buscando a 

harmonia, o consenso, a interação e a cooperação.  

 

Nesse contexto, se configura a identidade institucional da IES. De acordo com Silva Junior e 

Sguissard (2005, p. 20): "A avaliação é um momento ético da prática universitária, no qual os 

atores institucionais deviam pontuar se estão consolidando no que fazem uma cultura que 

realiza a identidade da cultura universitária" 

 

Não basta a intencionalidade na adoção e condução dos processos de Avaliação Institucional, pois 

para construir a abordagem e concepção avaliativa é necessário que se adotem procedimentos 

adequados. 

Respeitados os procedimentos de institucionalidade, globalidade, qualidade, como objetivo, avaliação 

como processo pedagógico, avaliação interna e externa e avaliação qualitativa e quantitativa, observa-se 

que evidencia a dimensão política e filosófica que embasam os processos avaliativos e as IES.  
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Quando essas dimensões são motivos de discussões, revelam uma vez que as mesmas devem ser 

consideradas como elementos fundamentais para a formação educativa. 

 

Para tanto, a Avaliação Institucional norteou-se por objetivos de formar, de construir sentidos, de 

repensar a instituição, objetivando compreender o processo de construção do conhecimento e de 

formação humana, buscando alternativas para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, 

fortalecendo seu compromisso social. Assim, os objetivos da Avaliação Institucional não devem ser 

apenas o de promover o conhecimento da instituição seu projeto, seu perfil e ações, mas também 

propor mudanças, constituindo-se, num processo político-pedagógico em busca de emancipação. 

Compreende-se então que, para cumprir com objetivos emancipatórios e tenta evitar traços de 

autoritarismo e conservadorismo, uma avaliação necessita ser diagnóstica e transformadora. Quando 

compreendida como transformadora ela própria  se constitui em instrumento dialético de avanço, de 

identificação de novos rumos, assumindo, assim, importância fundamental no planejamento. 

 

 

 

CRONOGRAMA AUTO- AVALIAÇÃO 

COMPROMISSO PRIORITÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DA CPA  

AÇÃO PRAZO ENVOLVIDOS 
 

Revisão do Regimento da CPA 

 

Março/2015 CPA e Direção Geral 

Elaboração do Projeto de Avaliação 

Institucional para o Ciclo 2015 - 2017 
Abril/2015 CPA 

Elaboração das provas Institucionais 
Maio/2015 

CPA, Professores NDE dos 

cursos. 

Aplicação da Prova Institucional 30/Junho Professores, Coordenadores 

Criação dos instrumentos para 

formatar um modelo padrão de 

avaliação institucional para ser 

adotado em um ciclo avaliativo, com 

as seguintes atividades: 

Junho e Maio/2015 

Direção Geral, CPA, 

Supervisora Acadêmica, 

Coordenadores, Professores. 



 

90 
 

I – Construção de um roteiro final de 

realização da avaliação institucional 

II - Formatação eletrônica do 

Formulário  

Analise do resultado do vestibular, 

para verificação do nível do 

ingressante de cada curso; 

levantamento dos principais aspectos 

de debilidades e fortalezas com base 

no resultado dessas analise para 

utilização da  IES/curso/docente 

Julho/2015 

Direção Geral, Coordenadores, 

Professores, Supervisora 

Acadêmica. 

Realização da Avaliação Institucional 
solicitação de dados 
I – Aplicação dos Instrumentos 

virtuais  

II – Elaboração do Relatório 

III-Crítica e revisão ao relatório pela 

Equipe da CPA 

Abril a Dezembro/2015 

CPA,  

Coordenadores,  

Professores 

Elaborar e programar um mapeamento 

dos Dados sobre ocupação dos 

egressos no mercado. – em relação a 

este ponto a IES possui projeto para 

execução deste mapeamento destas 

informações. 

Agosto a Dezembro/2015 
CPA, Núcleo de   Carreiras,  

Coordenadores 

Melhorar a Política de Estágio e 

promover novas Parcerias 
Fevereiro a Julho/2016 

Setor Acadêmico,  

Setor Acadêmico. 

Sensibilização da comunidade 

acadêmica a respeito da CPA e do 

processo de autoavaliação 

institucional. 

Fevereiro a 

Dezembro/2016 
CPA 

Elaboração do Boletim Informativo 

para a comunidade acadêmica 
Março/2016 CPA 

Divulgação da Avaliação Institucional 

para alunos, docentes, funcionarios, 
    Março a Maio/2016 

CPA, 

 Setor Acadêmico. 
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sociedade civil 

Elaboração do Relatório Parcial da 
Avaliação Institucional da FUPAC 

    Abril a Junho/2016 CPA 

Reunião com a direção da instituição 
para apresentação dos resultados do 1º 
relatório parcial da avaliação 
institucional 

Setembro/2016 
Direção Geral, 

CPA, 
Setor Acadêmico. 

Divulgação para a comunidade 
acadêmica das proposições de 
melhoria da IES 

Agosto a Outubro/2016 
CPA, 

Núcleo de Comunicação. 

Seminário de Auto-avaliação 
Institucional: 
I - Debate com os representantes 
discentes sobre as proposições de 
melhorias da IES 
II – Acompanhamento do egresso 
III – Importância ENADE 

Setembro/2016 
CPA, 

Coordenadores, 
Professores. 

Elaboração do relatório parcial e 
apresentação dos resultados obtidos 
para os segmentos: discente, docente e 
técnico-administrativo. 

Dezembro/2016 CPA 

Análise das fragilidades e 
potencialidades internas e das políticas 
implementadas  

Fevereiro a Junho/2017 CPA 

Divulgação da Avaliação Institucional 
para alunos, docentes, funcionarios, 
sociedade civil 

Março a Maio/2017 CPA, Setor Acadêmico. 

Elaboração do relatório final e 
apresentação dos resultados obtidos 
para os segmentos: 
Discente, docente e técnico 
administrativo. 

Abril a Dezembro/2017 CPA 
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