
Dessa forma, há uma melhoria considerável nas ações desenvolvidas pelos estudantes

de pós-graduação, na atuação no cotidiano da empresa na qual trabalham e, consequentemente,

contribuem para o desenvolvimento regional, pois são profissionais altamente qualificados.

A Pós-graduação implementa tais relações em São Carlos e região por meio de diversos

procedimentos: visitas, palestras, internet, etc. Mantém convênio com prefeituras e empresas

por meio do qual são concedidos descontos aos funcionários nas mensalidades dos cursos que os

mesmos frequentam. O bom relacionamento com os segmentos da comunidade permite o

mapeamento das necessidades, dos interesses e das expectativas dos referidos segmentos em

relação aos serviços solicitados pelos cursos de pós-graduação do UNICEP.

Os cursos de pós-graduação e de extensão universitária, pela sua natureza, constituem

espaço de reflexão e crítica sobre os problemas da sociedade local, regional e nacional. Os

TCCs são orientados nesse sentido.

Núcleo de Temas Optativos

Por ocasião da matrícula procede-se a um levantamento com os pós-graduandos sobre

as necessidades de ordem física, econômica e expectativas. A partir desse levantamento,

estabelecem-se as prioridades a serem atendidas: adaptações na estrutura física, concessão de

bolsas de estudo, arranjos pedagógicos alinhados às expectativas, entre outras. Por outro lado, a

infraestrutura física da Instituição está bem adaptada para acolher pessoas com necessidades

especiais, e procura ofertar cursos de extensão voltados a melhor preparar os profissionais para

esta temática, como exemplo tem-se o curso de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais).

A Instituição favorece a inclusão de pessoas com necessidades especiais, por meio da

política de contratação de pessoas com necessidades especiais. A Pós-Graduação está atenta à

política específica para atender esses casos, bem como está disponível para a inclusão e oferta

de cursos destinados a uma maior interação.

A Diretoria de Pós-graduação oferece aos pós-graduandos e às pessoas da comunidade

em geral, cursos de extensão de, no mínimo 8 horas, aos sábados ou durante a semana, e que

abordam assuntos de enriquecimento curricular, propiciando um interessante intercâmbio de

conhecimentos entre os estudantes e profissionais já engajados no mundo do trabalho.

A maioria dos cursos de pós-graduação é oferecido aos sábados. A partir de 2013, para

possibilitar a inclusão e participação de funcionários e comunidade em geral, iniciou-se a oferta

de um curso noturno oferecido durante a semana com uma aula presencial por semana. A

procura superou as expectativas.

A pós-graduação oferece descontos especiais a funcionários e docentes da instituição,

ex-alunos e empresas conveniadas, conforme anteriormente exposto. Procura-se fornecer as
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principais diretrizes referentes a tais benefícios por meio de circulares, e-mails, entrevistas

informais, trabalho em grupo (estudantes), atendimento individual, entre outros.

A Instituição desenvolve ações no sentido de atender esses casos: FIES e bolsa trabalho.

Em relação à Pós-Graduação não existem ações formais, entretanto, há atendimento

caso–a–caso. São oferecidos descontos para que frequentem os cursos, mediante análise da

Direção de Pós-graduação e convênios, conforme já exposto.

O UNICEP promove diversas ações que contribuem para o desenvolvimento científico,

técnico ou cultural dos seus estudantes e, consequentemente, para o desenvolvimento da

sociedade. Entretanto, não há um envolvimento formal dos estudantes da pós-graduação com

estas atividades promovidas.

Pesquisa sobre Responsabilidade Social

A CPA/NAC conduziu uma pesquisa para avaliar o conhecimento dos docentes em

relação às ações de Responsabilidade Social implementadas pela instituição. Participaram 173

docentes e foi realizado o ciclo avaliativo de 2021. A Figura 24 apresenta o conhecimento dos

docentes sobre as ações de responsabilidade social no UNICEP no ciclo avaliativo de 2021, a

Figura 25 apresenta o detalhamento das ações tidas como conhecidas.

Figura 24. Comparativo do conhecimento dos docentes sobre ações de responsabilidade social no

UNICEP, 2020. Fonte: NAC/CPA (Ciclo avaliativo 2021)
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Figura 25. Detalhamento das ações referidas como “conhecidas” pelos docentes.

Fonte: NAC/CPA (Ciclo Avaliativo 2021)

Avaliação Qualitativa da Responsabilidade Social - CPA

Na Tabela 10 apresentam-se os itens detectados pela CPA e ações de melhoria contínua

realizadas pela Instituição. A Tabela 11 mostra as oportunidades de melhoria e os pontos fortes

levantados pelos docentes e coordenadores sobre a responsabilidade social.

Tabela 10. Itens Detectados pela CPA e ações realizadas pelo UNICEP.

Itens detectados pela CPA Ações realizadas pela Instituição
Interação da Instituição com

a Comunidade
Diversos eventos realizados ao longo do ano (descritos nas

ações de extensão à comunidade);

Biblioteca Comunitária Horário de funcionamento amplo, proporcionando contato
irrestrito da comunidade com a Instituição;

Parcerias com instituições
públicas e privadas

Convênios com prefeituras e empresas por meio dos quais são
concedidos descontos aos funcionários nas mensalidades dos
cursos (graduação e pós-graduação): Tecumseh, Electrolux,

Faber-Castell, TAM, Volkswagen, Santa Casa de Misericórdia
de São Carlos, Biovital, Casa de Saúde de São Carlos,

Centrovias, Embraer, Engefort, Latina, Centrovias.

Convênio com a Prefeitura Municipal de São Carlos: a
Instituição realiza exames de glicemia no Mercado Municipal
e em outros espaços de circulação de pessoas da comunidade e
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atividades ligadas à Secretaria de Esportes, Educação e Saúde.

Corpo de Bombeiros (campanhas de doação de sangue), SESC
e Hospital Amaral de Carvalho –Jaú/SP.

Programa de Monitoria
Oferece bolsas de estudos (o percentual de desconto é

variável) a discentes da graduação selecionados por meio de
critérios próprios de seleção.

Farmácia Escola Assistência farmacêutica em tempo integral. Atende a clientes
internos da Instituição e externos (público em geral).

Inclusão Social e
acessibilidade

Evento “Sol para Todos”, bem como disciplinas na graduação
e pós-graduação voltadas a temáticas da inclusão, incluindo

intérprete de LIBRAS para estudantes com deficiência
auditiva.

Estágio Curricular
Supervisionado

Oportunidade de formação profissional e extensão à
comunidade (ensino básico e fundamental, ONGs, instituições
de longa permanência, serviços de saúde pública. Instituições

filantrópicas e hospitalares).
Fonte: CPA (Ciclo

Avaliativo 2020/2021)

Tabela 11. Detecção de pontos fortes e oportunidades de melhorias

Núcleo Básico e Comum
Indicadores Pontos Fortes Oportunidades de Melhorias

Programas e
Atividades de

Extensão

Várias atividades
institucionais em interação

com o meio social

Maior envolvimento dos alunos da
Pós-graduação com as atividades de

extensão.

Inclusão de pessoas
com necessidades

especiais

Inserção de alunos com
deficiência auditiva com
intérprete de LIBRAS

Melhor sinalização para indicar aos
deficientes auditivos a localização

das devidas dependências da
instituição.

Políticas
institucionais

Criação da Comissão
Permanente de Apoio às
Políticas Institucionais

(COPAPI)

Criação do Núcleo de Gestão
Ambiental.

Maior divulgação das ações sociais
por meio de boletins eletrônicos,

revista de circulação interna,
banners, etc...

Inclusão digital
Ampliação da oferta de inclusão

digital para os funcionários
terceirizados.

Fonte: CPA (Ciclo Avaliativo 2020/2021 )
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BALANÇO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO DA

RESPONSABILIDADE SOCIAL

É positivo o balanço que a CPA faz no que se refere à atuação da Instituição na

comunidade e a relevância social das ações universitárias com influência científica, técnica,

cultural e tecnológica, no tocante ao desenvolvimento loco-regional (e, por conseguinte,

nacional). Ao longo dos últimos anos, sistematicamente o UNICEP tem oferecido, e também,

ampliado a oferta de novos cursos de graduação e pós-graduação, tanto presencial como à

distância, nas diversas áreas do conhecimento (exatas, humanas, biológicas, tecnológicos), o que

possibilita uma formação inicial atualizada e o aprimoramento contínuo da formação dos

profissionais inseridos no mundo do trabalho. Os cursos são oferecidos a estudantes do UNICEP

e de outras localidades. Os próprios cursos de graduação, quando organizam as semanas de

estudo temáticas, fazem questão de realizar a divulgação e convidar a comunidade externa. Por

diversas vezes, pode-se notar a expressão de satisfação da comunidade, dada a expressiva

participação nas ações realizadas e oferecidas continuamente para a comunidade, a partir dos

programas, eventos e atendimento realizados nas unidades de serviços da Instituição.

A promoção da cidadania, também, é preocupação constante no que se refere aos cursos

da Pós-Graduação e de Extensão. Os cursos de pós-graduação são desenvolvidos para atender

às demandas e tendências constatadas no mercado de trabalho, buscando uma articulação

teoria-prática e considerando, permanentemente, as rápidas transformações sociais determinadas

pelos desenvolvimentos científico e tecnológico. Objetivamente, os cursos oferecidos se

relacionam com órgãos públicos tais como: a Diretoria de Ensino, convênios com empresas,

Associações de Classes (Acisc – Associação Comercial e Industrial de São Carlos), Prefeituras

de cidades da região. Em decorrência das transformações sociais, profundas mudanças nos

hábitos, costumes e relações podem ser verificadas em termos ideológicos e no tocante às

atividades políticas e econômicas. Em função do exposto, os cursos se desenvolvem na direção

de preparar o cidadão para que seja capaz de perceber tais transformações, de expor com

discernimento as mudanças ocorridas e de adaptarem-se às novas situações criadas pelas novas

demandas, por meio de uma visão crítica e de uma disposição de atuar profissionalmente na

solução dos problemas que vão sendo identificados, e que frequentemente emergem como

resultado dos contextos atuais.

A CPA avalia que as ações da Instituição têm sido direcionadas cria situações de

aprendizado e de concepção de ideias, em um contexto democrático no qual a educação ocorre

contribuindo para a produção de capital humano, intelectual e tecnológico do país, desde a sala

de aula até os eventos internos e externos à Instituição, quando se possibilita uma mudança no
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olhar do estudante que valoriza o atendimento ao público, tendo implicações diretas no

aprendizado e no desenvolvimento da sociedade.

O UNICEP continua a ser considerado uma Instituição socialmente responsável, sendo

congratulado com o “Selo Instituição Socialmente Responsável”, o que adicionalmente, certifica

que a Instituição de Ensino Superior Privada está comprometida com a Educação de qualidade e

com seu papel na sociedade.
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As Políticas Acadêmicas do UNICEP envolvem as políticas de ensino, pesquisa,

pós-graduação, extensão e as políticas que garantem a efetividade da construção e

desenvolvimento de ações voltadas para o compromisso público de prestar serviços de

qualidade, na promoção de valores democráticos, no respeito às diferenças e a diversidade

humana (Arte e Cultura, Direitos Humanos, Educação Especial, Meio ambiente, Relações

Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, Relações de Gênero).

3.1 POLÍTICAS PARA O ENSINO

Políticas pedagógicas da IES

O UNICEP reuniu sua equipe de gestão e docentes para discutir e construir os PPC,

definindo as diretrizes pedagógicas básicas, a partir das orientações pedagógicas gerais que são

preconizadas no PPI e no PDI (2018-2022).

Os cursos de graduação do UNICEP, tanto os presenciais quanto o a distância,

desenvolvem um trabalho que confirma os valores de formação integral do homem, que deve se

responsabilizar pelos seus atos, deve agir com responsabilidade e com princípios de

sustentabilidade no uso de recursos da natureza, e que, deve agir em direção ao outro, com

respeito e valorização pelo outro como semelhante a si. Nessa direção, os princípios filosóficos

do UNICEP estão em consonância com os quatro pilares da educação desenvolvidos por Jacque

Delors e sua equipe e divulgados pelo relatório da Comissão Internacional para a Educação no

Século XXI para a UNESCO (DELORS, 1996): aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender

a conviver e aprender a ser.

Assim, as práticas de ensino desenvolvidas pelos docentes do UNICEP devem

considerar as metodologias ativas, como possibilidade de substituir os métodos tradicionais de

ensino, de modo a promover o desenvolvimento de competências (conhecimentos, habilidades e

atitudes) requeridas na formação integral do estudante e na sua formação para o trabalho, nas

diversas carreiras de nível superior.

Outro aspecto importante no desenvolvimento do ensino é a integração, simultânea,

entre teoria e prática. Isso deve ser revelado já nos Planos de Ensino, expondo as competências

a serem desenvolvidas a partir dos objetivos de aprendizado e das atividades acadêmicas, em

sala de aula ou em espaço externo à IES, com a utilização de estratégias educacionais de ensino,

aprendizagem e avaliação que promovam a articulação entre o ‘saber conhecer’ e o ‘saber fazer’

do estudante, além de desenvolverem atitudes específicas na direção do ‘saber ser’ e ‘saber

conviver’.
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Dessa forma, as estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação centradas no estudante

ganham relevância. Há uma articulação e uma troca de saberes, entre os saberes da área, os

saberes do docente e as ações do estudante com estes saberes, alavancando o processo de

construção de novos conhecimentos.

O novo PDI (2018-2022, p. 26-27) descreve a sistemática de seleção de conteúdos e

atualização curricular para os cursos de graduação presenciais e a distância. Para alcançar o

perfil profissional delineados, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), devem ser

selecionados conteúdos que favoreçam o desenvolvimento de competências nos estudantes, e

devem ser selecionadas estratégias educacionais que possibilitem ao estudante se apropriar dos

conhecimentos, habilidades específicas e atitudes para atuar em cada área do conhecimento. A

seleção dos conteúdos passa pelo direcionamento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN)

instituídas no Brasil para todos os cursos de graduação, das entidades profissionais e dos temas

atuais relacionados à atuação profissional, publicados em periódicos científicos e livros.

As estratégias educacionais devem ser escolhidas a partir do tipo de conteúdo a ser

trabalhado e devem promover a formação dos estudantes em direção ao perfil de egresso

desejado. As DCN, de todos os cursos, têm apontado para um currículo que possibilita uma

formação profissional generalista e adaptável a situações novas e emergentes. Neste sentido, o

UNICEP orienta os coordenadores, NDE e docentes a alinharem os conteúdos às estratégias

educacionais de forma a favorecer ao estudante o desenvolvimento de competências para:

• reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,

introduzir modificações no processo em que estiver envolvido, atuar preventivamente, transferir

e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo de

tomada de decisão, com fundamentação ética e responsável;

• desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional e o

meio, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;

• refletir e atuar criticamente sobre a esfera de sua atuação, compreendendo sua posição

e função na estrutura ou sistema sob sua responsabilidade, controle e/ou gerenciamento;

• desenvolver raciocínio crítico e analítico para operar com valores nas relações formais

e causais entre fenômenos característicos de sua área de atuação, expressando-se de modo

crítico e criativo diante dos diferentes contextos;

• ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de

aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu

exercício profissional;

• desenvolver capacidade para transferir os aprendizados da vida e da experiência

cotidiana para o ambiente de trabalho do seu campo de atuação profissional, em diferentes

modelos e sistemas, revelando-se profissional versátil;

Relatório de Autoavaliação Institucional 2021/2022 108



• dominar os conhecimentos científicos básicos da sua área de atuação e ter raciocínio

crítico na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos problemas e na sua

resolução;

• conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura crítica de

artigos técnico-científicos e a participação na produção de conhecimentos;

• lidar criticamente com a dinâmica do mundo do trabalho e com as políticas de sua área

profissional;

• desenvolver competências para o trabalho em equipe entre as diferentes profissões;

• manter-se atualizado com a legislação pertinente à sua área profissional;

• manter-se atualizado com a evolução do conhecimento e das práticas profissionais em

seu campo de atuação, através do envolvimento com a formação continuada;

• dentro da sua área profissional de formação, ampliar a preocupação com o

desenvolvimento de ações sustentáveis e responsáveis em relação ao meio ambiente.

Objetivando combater os efeitos desintegradores do enfoque disciplinar, fragmentado e

antidemocrático de hierarquização dos conteúdos, o UNICEP tem como desafio a

implementação de uma estrutura curricular flexível em substituição ao modelo de ‘grade’, com

vistas a possibilitar aos estudantes a ampliação dos seus conhecimentos e do desenvolvimento

de uma visão crítica que lhes permitam extrapolar a aptidão específica de seu campo de atuação

profissional. A flexibilização tem como princípio a interdisciplinaridade, a visão de ensino

centrada na criatividade e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (PDI

2018-2022, p. 98).

A vivência dessa implementação metodológica pressupõe formação contínua e em

serviço, que desperte ideias e práticas interdisciplinares e envolvimento com os novos

paradigmas educacionais. Dessa forma, os docentes precisam de fundamentos, de um olhar

aguçado, crítico e científico somados a sua capacidade técnica e a implementação por parte da

instituição de infraestruturas que favoreçam a interdisciplinaridade e a contextualização.

Algumas iniciativas foram realizadas na IES, no sentido de envolver os docentes com

ações voltadas à graduação. Foram promovidos palestras e cursos para a sensibilização e

motivação para a docência, apropriando-se de novas estratégias educacionais a serem

implementadas nas disciplinas ofertadas e a busca de um entendimento das características das

novas gerações de estudantes que ingressam anualmente. Há uma Comissão de coordenadores

de curso de graduação que discute e propõe estudos sobre o atual cenário do Ensino Superior na

Saúde e a formação docente como ferramenta para implementação de metodologias ativas de

ensino, aprendizagem e avaliação. No período 2016-2017 o UNICEP ofereceu, a todos os

coordenadores e docentes dos cursos de graduação, um curso de pós-graduação latu senso de

“Novas metodologias e gestão”. Ressalta-se que em 2017 a CPA ampliou suas ações junto a
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uma Comissão de Coordenadores de seis cursos de graduação, para avaliação da prática

docente. Esta iniciativa desencadeou a discussão/reflexão sobre outras temáticas relacionadas à

atuação docente frente aos novos princípios contidos no PDI (2018-2022) e nos Projetos

Pedagógicos de cursos. Foi criada, no segundo semestre de 2018, a Comissão de

Desenvolvimento Institucional (CDI), formada por membros representantes do corpo docente,

corpo administrativo, direção de graduação, assessoria pedagógica e CPA. Dentre as ações

apresentadas, discutidas e implantadas, a mais importante foi a criação do curso de

Pós-graduação Lato Sensu, Inovação em Educação: Metodologias de Ensino e Tecnologias,

oferecido a todos os docentes, sem custo.

O curso teve seu início em Agosto de 2019 e o término previsto para Janeiro de 2020 foi

adiado devido a pandemia e necessidade de isolamento social. Embora não tenha atingido a

totalidade do corpo docente, de início, a participação vem crescendo à medida que o curso

avança e os módulos, que são direcionados para a prática docente, despertam o interesse.As

métricas do curso como avaliações ótimo/bom são de 86%  e não houve evasões.

Ser docente no Século XXI, e especialmente no ensino superior implica, dentre outros

aspectos, lidar com desafios para os quais a maioria dos docentes não foi preparada, reforçando

a necessidade de investir em sua educação permanente para refletir sobre esses desafios,

desenvolver e aprimorar competências referentes aos conhecimentos, habilidades e atitudes e

preparar-se para a função docente (FREITAS et al., 2016) .18

Parte-se do princípio que o preparo para a função docente não significa apenas a

instrumentação técnica, com a apropriação de diferentes metodologias ativas de ensino,

aprendizagem e avaliação, mas também, uma reflexão crítica desta prática e da realidade onde

essa se realiza (FREITAS e ROSSIT, 2017) .19

Assim, torna-se essencial contar com recursos e mecanismos, que promovam atividades

de aproximação dos docentes aos currículos em processo de mudança, implementando-os de

acordo com o preconizado pelas políticas nacionais para a formação profissional.

Frente às novas demandas, soma-se a preocupação de criar condições que permitam, a

docentes e estudantes, uma crescente interação com as tecnologias da informação e

comunicação, no encurtamento das distâncias, no acesso aos novos conhecimentos produzidos e

na contribuição destas ferramentas para alavancar o ensino superior de qualidade.

19 FREITAS, M.A.O.; ROSSIT, R.A.S. A disciplina de Formação Docente em saúde: espaço para a prática
interprofissional e o desenvolvimento de competências. Enseñanza de las Ciências, nº Extraordinário: 2619-2624,
2017.

18 FREITAS, M.A.O.; CUNHA, I.C.K.O.; BATISTA, S.H.S.S.; ROSSIT, R.A.S. Docência em Saúde: percepções de
egressos de um Curso de Especialização em Enfermagem. Interface: Comunicação, Saúde, Educação. 20(57), 2016.
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Em 2021, a assessoria de planejamento e desenvolvimento realizada por Cícero Felix

da Silva teve como objetivos: Ampliar os indicadores de qualidade institucionais de Cursos,

mantendo o foco nos processos de aprendizagem e comunicação e concretizar iniciativas

singulares em um planejamento integrado com foco e objetivos alinhados com a missão da

Unicep. Reuniões periódicas foram realizadas em busca de propostas inovadoras de melhorias

no sentido de promover um diferencial Institucional. As propostas apresentadas compõem o

planejamento estratégico para os próximos anos, no sentido de implementar ações de

desenvolvimento de tecnologias e inovações para a educação.

O NAC realizou uma pesquisa para avaliar o conhecimento que os docentes têm em

relação às ações planejadas sobre o ensino aspectos. As figuras a seguir mostram os resultados

das 95 respostas dos docentes sobre alguns de interesse.

Figura 26. Conhecimento dos docentes sobre ações planejadas e efetivamente executadas.

Fonte: NAC (Ciclo avaliativo 2020/2021).
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Figura 27. Políticas de ensino que foram implementadas na graduação, UNICEP.

Fonte: NAC (Ciclo avaliativo 2020/2021).

Figura 28. Políticas de ensino que foram implementadas na Pós-graduação, UNICEP.

Fonte: NAC ( Ciclo avaliativo 2020/2021).
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Figura 29. Políticas institucionais implementadas em extensão, UNICEP.

Fonte: NAC (Ciclo avaliativo 2020/2021).

Figura 30. Programas implementados de atendimento ao estudante, UNICEP.

Fonte: NAC (Ciclo avaliativo 2020/2021).
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3.1.1 NOVOS DESAFIOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NO ANO DE

2020.

Sabe-se que o setor educacional foi um dos setores mais afetados pela crise histórica do

Coronavírus, por motivos de comportar locais que reúnem presencialmente centenas e milhares

de pessoas, de diversos lugares, sendo mais propício à propagação viral.

Assim, foi necessário de forma rápida e emergencial, que a UNICEP se adequasse a

essa nova e inesperada situação de isolamento social e mudasse o ambiente e metodologia de

ensino e aprendizagem. Dentre os movimentos realizados pela instituição têm-se: investimentos

na ampliação de recursos da plataforma D2L, implantação do ambiente virtual para todos os

cursos e docentes dos 3 campis, criação de salas virtuais no AVA da D2L e treinamento de

docentes para utilização da plataforma. Uma verdadeira força tarefa foi realizada pela UNICEP,

muitas pessoas colaboraram e treinamentos rápidos foram implementados. Entretanto, nessa

nova fase, os indicadores de avaliação institucional devem acompanhar os desafios dos

coordenadores e docentes para balizar o planejamento estratégico com o tema central sobre o

futuro do ensino da UNICEP pós-pandemia. Grandes consultorias e especialistas da área de

ensino superior do país e SEMESP têm discutido possíveis cenários e tentam responder

questões que têm afligido o setor diante de várias incertezas. Os novos modelos pedagógicos

implantados durante a crise permanecerão sendo adotados? Um novo modelo híbrido vai

prevalecer? Os estudantes se sentirão seguros para voltar às salas de aula mesmo após o fim da

pandemia? E como um possível novo comportamento entre os alunos afetará o campus e a

infraestrutura das IES? Portanto, entramos em nova fase de modelo acadêmico e o setor de

avaliação institucional entende que esse trabalho é complexo e multidisciplinar e deve ter como

pauta cenários de curto, médio e longo prazo.

Considerando esta necessidade de adaptação por parte de todos, o NAC/CPA elaborou um

instrumento de pesquisa com o objetivo de mapear as atividades desenvolvidas durante o

período de isolamento social, a fim de identificar as demandas por parte dos coordenadores e

docentes e discentes elencando possíveis oportunidades de melhoria, de forma a fomentar ações

que favorecessem o ensino e a aprendizagem durante este processo.

Nesse relatório, apresentamos avaliação da percepção de desafios e demandas de discentes,

docentes e coordenadores e comparamos a avaliação em quatro períodos (abril,

maio,junho/julho, agosto/setembro), concretizando então 04 fases deste acompanhamento no

ano de 2020 e 2 fases no ano de 2021.
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Análise Comparativa entre o primeiro e o segundo semestre do Acompanhamento das

atividades durante o isolamento social-Ano 2021

O objetivo da pesquisa foi acompanhar as demandas levantadas pelos docentes e

coordenadores dos cursos de graduação do UNICEP e comparar esses indicadores no decorrer

do tempo, observando melhorias e oportunidades, balizando tomada de decisões para assim

fortalecer o processo de ensino em seu novo formato. A pesquisa contou, em suas duas etapas

com respondentes, nesta ordem, representando 40% e 40% do quadro total de coordenadores e

docentes da instituição.

Figura 31. Gráfico comparativo da questão “Está conseguindo realizar as atividades acadêmicas durante o

período de isolamento?”. Fonte: NAC (2021).

Observa-se, na percepção de docentes e coordenadores,dificuldade em partes na

execução de atividades acadêmicas ao longo do 1° para o 2° semestre. Como podemos ver pelo

gráfico, dado a diminuição percentual de 7%.
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Figura 32. Gráfico comparativo da questão “Quais têm sido seus maiores desafios durante o período de

isolamento social?”. Fonte: NAC (2021).

Dentre os maiores desafios enfrentados pelo corpo docente do UNICEP no período de

isolamento social, têm-se:

● SOBRECARGA: No primeiro semestre a porcentagem da Sobrecarga foi de 17,7% e no

segundo semestre ela era de 15,6%;

● UTILIZAÇÃO DE MATERIAL ADEQUADO NO AMBIENTE VIRTUAL: No

primeiro esse percentual é de 12,2%, em equilíbrio com os 11% do segundo semestre;

● INTERAÇÃO COM A PLATAFORMA INSTITUCIONAL D2L: No primeiro semestre

a porcentagem foi de 5,4,% enquanto no segundo foi de 8,4%;

● ADESÃO DOS ALUNOS EM AULAS/ATIVIDADES: Com o passar das semanas a

presença e efetiva participação dos alunos nas atividades foi decrescendo e isso foi

observado pelo aumento de 19,7% para 27,2% das respostas dos docentes;

● USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS DE MODO GERAL: Nesta categoria observa-se

uma continuidade nos relatos (de 6,8% e 6,1%). Essa continuidade pode estar associada

ao treinamento realizado e ao constante acesso a essas ferramentas resultando em um

maior aprendizado em seu manuseio;

● INTERAÇÃO COM OS ALUNOS: houve um aumento de 1,7% nesse desafio.

● Nenhum desafio: Houve uma diminuição de 8% nesse desafio.

Foram realizadas as comparações das respostas dos docentes em relação ao apoio da instituição.

Lembrando que o NAC/CPA dividiu cada resposta em categorias, contabilizando suas

respectivas porcentagens para um melhor efeito de comparação. Lembrando que, foram
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coletadas 2 fases de pesquisa no ano de 2021: a primeira no 1° semestre de 2021 (Junho/Julho) e

a segunda pesquisa aplicada no 2° semestre  (Novembro/Dezembro).

DESAFIOS

Diante das políticas educacionais para o ensino no UNICEP identifica-se a necessidade

de criar um espaço permanente de formação docente, para que a prática docente possa estar

alinhada aos novos projetos pedagógicos dos cursos e à filosofia do uso de metodologias ativas,

a fim de preparar os estudantes na perspectiva do perfil profissional previsto nos documentos

institucionais (PDI 2011-2015, PDI 2018-2022, PPI, PPC) e diretrizes curriculares nacionais

para os cursos de graduação no Brasil.

A docência mediadora é uma prática que vai sendo construída no processo

ensino-aprendizagem, ancorando-se no pensar do professor sobre "o que fiz, o que estou

fazendo, por que estou fazendo e o que posso fazer" no campo do trabalho educativo. São

interrogações presentes a cada momento, cujas respostas vão tendo contornos diferentes nos

diversos modos de fazer, pensar e investigar a própria prática docente (Batista et al., 2010) .20

De acordo com Batista e Rossit (2014) o ensino inovador: a) nutre-se da21

disponibilidade de avançar, contando com um claro compromisso de garantir conteúdos sólidos.

O conhecimento torna-se núcleo, não porque já esteja pronto, e sim porque pode ser

questionado, debatido, enfim construído; b) tem na interação dialógica com os estudantes um

pilar fundante, respeitando e valorizando seus saberes prévios e assumindo a relevância de

mediar os processos de aprendizagem acadêmica; c) privilegia as metodologias que possibilitam

interações produtivas, tendo em vista o compromisso com uma apropriação crítico-reflexiva e

assumindo um enfoque problematizador; e, d) coaduna-se com uma perspectiva de avaliação

formativa, centrada no binômio desenvolvimento/monitoramento e que tem como centro o

acompanhamento da aprendizagem.

Criar possibilidades da interdisciplinaridade, de modo que as diferentes disciplinas ao

longo da formação possam estar interligadas, evitando-se a fragmentação entre os conteúdos e

as disciplinas. Mais do que uma integração de conteúdos, a interdisciplinaridade é uma atitude

perante o conhecimento que concilia as propostas e ações curriculares.

21 BATISTA, S.H.S.S.; ROSSIT, R.A.S. Aprendizagem, Ensino e Formação em Saúde: das experiências às
teorias em construção. In: Batista, N.A.; Batista, S.H.S.S. (Org.). Docência em Saúde: temas e
experiências. 2ed. São Paulo-SP: SENAC, p. 57-72, 2014.

20 BATISTA, S.H.S.S. e cols. Docência, inovação curricular e formação em saúde: um estudo em
periódicos nacionais. XV ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. UFMG/BH/MG.
2010. Disponível em http://www.fae.ufmg.br/endipe/
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Ressalta-se que cada um dos novos PPCs possuem um Programa Integrado

Multidisciplinar - PIM, com o objetivo de integrar os diferentes conhecimentos a partir de uma

temática ou campo de atuação profissional escolhida pelo curso e que vem trazendo, de acordo

com os relatos dos alunos e docentes, uma grande contribuição desde o início do curso, para

uma formação direta para a atuação profissional.

Segue a avaliação qualitativa das políticas de Ensino do UNICEP:

Tabela 14. Avaliação qualitativa do Ensino no UNICEP

Ensino Pontos Fortes Oportunidade de Melhorias e Ações
sugeridas pela CPA

Metodologias de
Ensino

-Palestras de sensibilização e
motivação para a ação docente;
-Grupo de Metodologias Ativas;
- Curso de Pós-Graduação para
os docentes “Novas
Metodologias e Gestão”;
- Pós-graduação Lato Sensu,
Inovação em Educação:
Metodologias de Ensino e
Tecnologias.

- Implementar as estratégias educativas de
metodologias ativas de ensino, aprendizagem;
- Mudar a cultura avaliativa do desempenho do
estudante numa perspectiva formativa;
- Incentivar ao uso das TICs nos processos de
ensino e aprendizagem;

Infraestrutura - Ampliação Espaço físico da
IES;

- Adquirir mais equipamentos audiovisuais;
- Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) efetivo e
integrado com o NAC;

Gestão da
Graduação

- A Diretora de Ensino de
Graduação do UNICEP é doutora
em Educação;
- Grupo de coordenadores de
curso em reuniões sistemáticas;
- Implantação dos novos PPCs;
- Criação de disciplinas
interdisciplinares por cursos;
- Acompanhamento das reuniões
junto aos NDEs, de cada curso.

- Maior autonomia da Diretoria de ensino de
graduação;
- Fortalecer as ações do Grupo de
coordenadores alinhadas aos novos Projetos
Pedagógicos de Curso;
- Utilização das pesquisas do NAC na tomada
de decisões institucionais;
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Engajamento
Docente

-Criação do CDI, Comissão de
Desenvolvimento Institucional;
- Colegiados de Curso com mais
autonomia;

- Maior autonomia da Diretoria de ensino da
graduação no papel de articuladora, oferecendo
condições para que os docentes trabalhem de
modo integrado e coletivamente;

- Dar continuidade ao Programa de Formação
Docente para prepará-los com estratégias
educativas de metodologias ativas;
- Compartilhamento entre docentes das
estratégias educativas utilizadas e dos
resultados obtidos - os fazeres docentes,
criando uma premiação das melhores práticas
aplicadas e avaliadas;
- IES divulgar pela Imprensa as conquistas e as
práticas docentes;

Avaliação das
Políticas de

Ensino

- Pesquisa sobre a Prática
docente realizada
semestralmente;
- Relatórios de Avaliação dos
Cursos, realizados anualmente.

- Otimizar a divulgação dos Resultados;
- Avaliar os PPCs integrando o NDE, docentes,
estudantes e NAC;
- Criar uma sistemática de acompanhamento do
trabalho docente nas diferentes disciplinas, para
analisar a pertinência das estratégias educativas
utilizadas e o alinhamento com os princípios
pedagógicos dos PPCs;
- Registrar e divulgar as iniciativas
pedagógicas;
- Encaminhar as avaliações do NAC para NAP;
- Intensificar as pesquisas de acompanhamento
de Egresso;
- Formular novas Metas e Ações após os
resultados das pesquisas institucionais;

Fonte: NAC (Ciclo avaliativo 2020/2021).

AVALIAÇÃO DA PESQUISA INSTITUCIONAL

(Ciclo avaliativo 2020/2021)

O Centro Universitário Central Paulista – UNICEP mantém uma variedade de

atividades científicas, contando com linhas de pesquisa em Ciências Exatas, Humanas,

Biológicas e da Saúde. Muitas dessas pesquisas, principalmente as da área de Ciências da

Saúde, mesclam-se com as atividades de extensão, promovidas pela UNICEP, em suas

comunidades local e regional.

No ano de 2006, a UNICEP teve uma importante conquista em direção à consolidação e

ampliação de suas linhas de pesquisas: a concessão, pelo CNPq, de 10 bolsas de Iniciação
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Científica dentro do programa conhecido como Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

Científica – PIBIC/CNPq. Desde 2014 a UNICEP vem sendo contemplada com 13 bolsas.

Desde 1996 que a UNICEP vinha pleiteando essas bolsas e essa concessão veio do

resultado conjunto de ações tais como a realização do Congresso de Iniciação Científica – CIC

(em 2019 aconteceu a 21ª edição), o Congresso Nacional de Pesquisadores – CONAPE (17a

edição, em 2019), entre outros. Isso evidencia que as pesquisas em andamento na UNICEP têm

mérito científico e o reconhecimento das agências de fomento como o CNPq e a FAPESP.

Algumas pesquisas têm estreita relação com outras instituições e empresas. A UNICEP visa

intensificar os esforços para ampliar o financiamento institucional de projetos de pesquisa,

principalmente aqueles em parceria com a comunidade. Também visa ampliar a concessão de

bolsas de Iniciação Científica dentro do Programa de Bolsa Auxílio de Iniciação à Pesquisa

Científica – PROBAIC/UNICEP. Este programa é voltado para a iniciação à pesquisa de alunos

de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior mantidas pela ASSER. Além disso,

uma meta prioritária será a manutenção e ampliação da quota institucional de bolsas de

Iniciação Científica do PIBIC/CNPq. Mais ainda, a UNICEP empenhará esforços para buscar,

entre as agências de fomento à pesquisa, recursos para ampliar a quantidade e principalmente a

qualidade das atuais linhas de pesquisa. A UNICEP também mantém uma busca permanente por

parcerias com vários setores da comunidade para que a cooperação mútua possa levar à

produção de conhecimento, à resolução de problemas e à integração maior entre instituição e

comunidade.

Além do supracitado, em 2012 a UNICEP se inscreveu no Programa Ciência sem

Fronteiras do CNPq e passou a ter acesso ao Portal Capes Periódicos.

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PESQUISA

A Coordenadoria de Pesquisa é o órgão responsável por todas as atividades de

pesquisas, publicações e eventos científicos. Dentre as atividades, destacam-se:

● Simpósios Continuados;

● Programas de incentivo à pesquisa de iniciação científica: PROBAIC / PROVIC /

PIBIC;

● Congresso de Iniciação Científica: CIC – UNICEP;

● Congresso Nacional de Pesquisadores: CONAPE – UNICEP;

● Comitê de Ética em Pesquisa – CEP;

● Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA;

● Revista Multiciência – Ed. UNICEP;

● Coordenação institucional do Programa Ciência sem Fronteiras;

● Responsabilidade institucional pelo Portal Capes Periódicos;
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O objetivo fundamental nesta área de atividade é a institucionalização da pesquisa,

vinculando-a estreitamente ao trabalho didático, à pós-graduação e à iniciação científica,

mediante a definição, a institucionalização e a consolidação de grupos de excelência, além da

ampliação dos recursos destinados ao desenvolvimento da pesquisa e à elevação do seu nível de

qualidade.

Os projetos que eventualmente envolvem pesquisas em seres humanos são analisados

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNICEP e, sendo aprovados, são acompanhados, em seus

aspectos éticos e científicos, por uma coordenação científica, mediante relatórios periódicos.

PROGRAMA DE ESTÍMULO À PESQUISA CIENTÍFICA – PEPCI

O Programa de Estímulo à Pesquisa do Centro Universitário Central Paulista (PEPCI),

tem como objetivo principal propiciar condições favoráveis à elaboração e desenvolvimento de

atividades que contribuam diretamente para a melhoria da pesquisa do Centro de Universitário

Central Paulista – UNICEP. Os projetos podem ser desenvolvidos de forma individual ou

coletiva, tendo, neste último caso, como coordenador, um dos membros da equipe que tenha, no

mínimo, a titulação de doutor ou de mestre doutorando e apresente produção científica e

tecnológica relevante para o projeto a ser desenvolvido. Para desenvolver os projetos, o(s)

pesquisador(es) conta(m), além das horas atividades, com um auxílio financeiro para despesas

de capital e/ou de custeio. Por meio do PEPCI, a UNICEP tem incentivado, cada vez mais, os

seus docentes e discentes a trilharem, com sucesso, o caminho do ensino e da pesquisa.

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Central Paulista, foi

criado pela Resolução no 001/2005, de 14.03.2005. Foi constituído conforme Resoluções

números 002/2005, de 15.03.2005; 006/2005, de 13.10.2005; 007/2005, de 23.02.2006;

001/2008, de 25.02.2008 e 002/2008, de 30.06.2008. O registro do CEP foi aprovado pela

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), do Ministério da Saúde, em reunião

realizada no dia 30.09.2005. A renovação do registro foi aprovada pela CONEP em 26.11.2014.

Na UNICEP, todas as pesquisas que envolvem seres humanos, direta ou indiretamente,

são apreciadas pelo CEP, de acordo a Resolução nº 466/2012 e da Norma Operacional 001/2013

do Conselho Nacional de Saúde.  No ano de 2014 o CEP apreciou 38 projetos institucionais.
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COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS – CEUA

A UNICEP também conta com a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), para

os casos de pesquisas envolvendo animais. No Centro Universitário Central Paulista (UNICEP)

a Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA/UNICEP foi constituída pela Resolução

CONSEPE 008/2008, de 08 de março de 2008 e, posteriormente com a criação do CIUCA pela

Resolução CONSEPE 007/2012, de 10 de dezembro de 2012, com atribuições de receber e

analisar os aspectos éticos dos protocolos de ensino e pesquisa do UNICEP e de outras

instituições de ensino/pesquisa. O CEUA/UNICEP tem como base, os princípios éticos na

experimentação animal e os pressupostos estabelecidos nas regulamentações do Conselho

Federal de Medicina Veterinária, Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório e

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal.

CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

A UNICEP mantém uma política de promoção de eventos visando o congraçamento e a

divulgação dos projetos de pesquisa em andamento, bem como promover e estimular o espírito

científico e de investigação entre docentes, discentes e comunidade. Dentro dessa política,

destacam-se os eventos a seguir.

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – CIC

Em 1996, ocorreu a primeira edição do Congresso de Iniciação Científica da Associação

de Escolas Reunidas–ASSER, denominado CIC–ASSER. A partir de 2004, passou a ser

Congresso de Iniciação Científica do Centro Universitário Central Paulista–UNICEP,

denominado CIC–UNICEP. Desde então, o CIC–UNICEP tem evoluído em seu formato e,

fundamentalmente, em sua qualidade, se consolidando como um importante fórum de

divulgação de trabalhos de iniciação científica.

Em 2019 comemoramos a 21a edição do congresso, denominada 21o

CIC–UNICEP/2019, organizada pelo Centro Integrado de Pesquisa (CENIP) e promovida pelo

Centro Universitário Central Paulista. Essa edição teve por tema “Em busca do saber e da

imaginação”, representando a essência desse evento que é não só divulgar os projetos de

pesquisa em andamento mas também despertar e promover o interesse pela iniciação científica,

a pesquisa e a inovação. Nessa edição contamos com a participação de 363 trabalhos e 1407

participantes das mais diversas áreas do conhecimento.
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O evento é voltado para a difusão da produção científica dos alunos universitários

matriculados em cursos de graduação de Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas,

nas diversas áreas do conhecimento, onde terão um ambiente propício e estimulante para

discutir e divulgar as atividades de pesquisa realizadas em seus programas de iniciação

científica, trabalhos de conclusão de curso, estágios, treinamentos e monitorias.

A importância do evento está em acreditar na potencialidade dos universitários,

dando-lhes oportunidade de troca de conhecimentos e de amadurecimento na busca pessoal de

suas potencialidades e autoconfiança.

Ao incentivar e promover a pesquisa científica, a UNICEP demonstra seu engajamento

e sua fé na produção do ensino superior de qualidade das Instituições de Ensino Superior

públicas e privadas.

De modo geral, a cada ano aumenta o número de estudantes que participam e

apresentam trabalhos no CIC. A cota de 13 bolsas PIBIC/CNPq proporcionou um renovado

interesse pela iniciação científica.

A área de Ciências Humanas sempre foi a de maior produção científica, o que se deve

também ao maior número de alunos matriculados em cursos oferecidos nesta área. No entanto,

observa-se um aumento consistente de participação nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde,

Meio Ambiente e Ciências Exatas e Engenharias, o que se deve à implantação de novos cursos

nestas áreas do conhecimento. Particularmente, a área de Ciências da Saúde já representa a

maioria dos trabalhos apresentados.

CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISADORES – CONAPE

Em 1997, foi realizado o primeiro Congresso Nacional de Pesquisadores da Associação

de Escolas Reunidas–ASSER, denominado CONAPE–ASSER. A partir de 2005, passou a ser

Congresso Nacional de Pesquisadores do Centro Universitário Central Paulista–UNICEP,

denominado CONAPE–UNICEP. Esse evento tem se firmado como um importante espaço para

divulgação de trabalhos de pesquisa que não envolvem alunos de graduação, possibilitando

mostrar as pesquisas mais avançadas de todas as áreas do saber.

O CONAPE tem por objetivo congregar pesquisadores e outros profissionais das

empresas públicas e privadas, envolvidos nas mais diversas áreas do conhecimento, para

apresentação e discussão de tecnologias emergentes, bem como as experiências de sucesso no

Brasil e no exterior. Também visa a promover a discussão e propor parâmetros de qualidade na

formação de profissionais envolvidos nas mais diversas áreas do conhecimento. Destina-se,

ainda, a motivar os pós-graduandos a apresentarem suas pesquisas em desenvolvimento.
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Em 2019, a 17a edição, denominada 15o CONAPE–UNICEP/2017, organizada pelo

Centro Integrado de Pesquisa (CENIP) e promovida pelo Centro Universitário Central Paulista,

teve por tema “Desvendando a luz da pesquisa”, representando a essência desse evento, que é

não só divulgar os projetos de pesquisa em andamento, mas também estimular e promover a

pesquisa científica e a inovação em todos os aspectos relevantes na construção do conhecimento

e da cultura. Nessa edição contamos com a participação de 22 trabalhos e 116 participantes.

No CONAPE a área que mais se destaca é a de Ciências Humanas, o que se deve ao

grande número de docentes com qualificação de doutor e com uma vasta experiência acadêmica,

assim como ao maior número de alunos que participam dos projetos de iniciação científica,

possibilitando o desenvolvimento de maior número de pesquisas. Nota-se um aumento de

participação nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Meio Ambiente, Ciências Exatas,

Engenharias e Linguística, Letras e Artes, o que se deve à criação e implantação de novos

cursos nestas áreas do conhecimento.

Ao incentivar e promover a pesquisa científica, a UNICEP demonstra seu engajamento

e sua crença na produção do ensino superior de qualidade das Instituições de Ensino Superior

públicas e privadas.

SIMPÓSIOS CONTINUADOS

Os Simpósios Continuados fortalecem a difusão científica e a promoção da cultura,

além de contribuir para a ampliação do conhecimento e para formação de pesquisadores. É

política da UNICEP promover, entre os vários de seus cursos, simpósios e conferências, em

forma continuada, durante o ano letivo, para que haja sempre uma atmosfera estimulante e de

busca por novos conhecimentos. Visa também dar um caráter temático e específico para as

necessidades de cada curso. Por isso, essas atividades são organizadas diretamente pelas

respectivas coordenações de cursos para atender suas especificidades e necessidades, deixando o

caráter multidisciplinar para o CIC/UNICEP. Com isso, a UNICEP garante aos estudantes um

contato permanente com atividades de pesquisa e de investigação, por meio de um ambiente

estimulante a essa atividade.

MECANISMOS DE ESTÍMULO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA – BOLSAS

Como parte integrante da política de apoio à pesquisa, a UNICEP conta com

mecanismos de estímulo à iniciação científica, com o objetivo de despertar a vocação científica

e incentivar novos talentos entre os alunos de graduação dos cursos oferecidos pelas Instituições

de Ensino Superior mantidas pela Associação de Escolas Reunidas–ASSER, contribuindo,

assim, para a melhoria da qualidade de ensino dos alunos dos cursos e graduação.
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A UNICEP mantém uma política de atribuição de bolsas-estágio aos alunos, por meio

de descontos integrais ou parciais das mensalidades. A contrapartida do aluno traduz-se em

estágios internos, realizados junto à Biblioteca, ao Programa de Informática Educacional, ao

Programa Cultura e Cidadania e outras atividades de extensão. Esses alunos são também

incentivados e orientados, com vistas a dedicarem-se a atividades de iniciação científica, por

meio da realização de pesquisas. Nesse programa, anualmente são concedidas as bolsas

obedecendo-se um processo seletivo de acordo com as normas do CNPq.

Dentro dos programas dedicados à Iniciação Científica (PIBIC/CNPq, PROBAIC,

PROVIC, FAPESP), o aluno poderá solicitar financiamento para participação em congressos e

eventos, para apresentação dos respectivos projetos de pesquisa. Poderão solicitar ajuda de custo

para inscrição, passagens (aéreas e terrestres, bem como deslocamentos) e diárias. Em 2016 dois

alunos solicitaram recursos para participar de Congressos.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA –

PIBIC/CNPq

No ano de 2006, a UNICEP teve uma importante conquista em direção à consolidação e

ampliação de suas linhas de pesquisas: a concessão, pelo CNPq, de 10 bolsas de Iniciação

Científica dentro do programa conhecido como Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

Científica – PIBIC/CNPq. Desde 1996 que a UNICEP vinha pleiteando essas bolsas e essa

concessão veio do resultado conjunto de várias ações, tais como a realização do Congresso de

Iniciação Científica – CIC, o Congresso Nacional de Pesquisadores – CONAPE e a ampliação

de suas linhas de pesquisas com recursos financeiros da FAPESP e FINEP, entre outras. Isso

evidencia que as pesquisas em andamento na UNICEP têm mérito científico e o reconhecimento

das agências governamentais de fomento. Em 2010, após esforços junto ao CNPq, a UNICEP

foi contemplada com 2 bolsas adicionais, totalizando uma cota de 12 bolsas. Em 2014 esse

número subiu para 13 bolsas, o qual foi mantido nos anos posteriores. A UNICEP tem como

meta prioritária a manutenção e ampliação da cota institucional de bolsas de Iniciação Científica

do PIBIC/CNPq.

PROGRAMA DE BOLSA AUXÍLIO DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA –

PROBAIC

Este programa tem por objetivo despertar a vocação científica e incentivar novos

talentos potenciais entre os alunos de graduação dos cursos oferecidos pelas Instituições de

Ensino Superior mantidas pela Associação de Escolas Reunidas–ASSER (Centro Universitário

Central Paulista – UNICEP; Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro – ESRC e

Escola Superior de Tecnologia e Educação de Porto Ferreira – ESPF), contribuindo, assim, para
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a melhoria da qualidade de ensino dos alunos dos cursos de graduação. Além disso, visa

contribuir com a formação de recursos humanos para a pesquisa, qualificando alunos para os

programas de pós-graduação e estimulando pesquisadores produtivos a envolverem estudantes

dos cursos de graduação nas atividades científica, tecnológica e artístico-cultural. O PROBAIC

concede bolsas aos alunos na forma de descontos nas mensalidades e, mediante solicitação de

recursos, possibilita ao aluno a apresentação do trabalho em congressos, visando a integração

científica, a troca de conhecimentos e o amadurecimento científico e pessoal.

PROGRAMA DE VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROVIC

Este programa é similar ao PROBAIC, mas não há concessão de bolsas. Destina-se aos

alunos que, voluntariamente, desejam ingressar na pesquisa científica, tendo para isso o apoio

institucional, orientação de qualidade e adequada. Dentro desse programa, o estudante de

iniciação científica se habilita à participação em congressos com apoio institucional, por meio

da concessão de recursos para inscrição, passagens e estadias. A concessão desses recursos está

vinculada à normas do programa. Atualmente, um aluno participa do PROVIC.

PRÊMIO MÁRIO TOLENTINO

Durante os Congressos de Iniciação Científica promovidos pela UNICEP, são premiados

os três melhores trabalhos de iniciação científica, por meio do PRÊMIO “MÁRIO

TOLENTINO”, que constou em 2019 de: R$ 700,00 (setecentos reais) para o 1o colocado; R$

300,00 (trezentos reais) para o 2o colocado e R$ 200,00 (duzentos reais) para o 3o colocado.

Trata-se de um incentivo aos jovens cientistas, para que, a cada ano, deem novos passos na

busca pelo aperfeiçoamento de seus projetos e pesquisas, sendo também uma justa homenagem

a um grande incentivador da difusão científica e do conhecimento técnico. O patrono da

honraria foi um educador emérito. Professor, pesquisador e historiador, Mário Tolentino foi um

dos responsáveis pela criação do curso de Engenharia Química e da própria UFSCar, além de

ser um dos maiores educadores de São Carlos. Teve uma vida de dedicação ao ensino e à

pesquisa, sendo reconhecido pelo seu trabalho voltado ao estímulo à iniciação científica. Os

trabalhos submetidos ao CIC/UNICEP, na forma de trabalho completo, com apresentação oral,

são avaliados por uma comissão científica para a atribuição do primeiro ao terceiro melhor

trabalho apresentado. Os dez seguintes na classificação recebem menção honrosa pela qualidade

do trabalho, proporcionando um estímulo adicional.
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VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Revista Multiciência – ISSN 1413-8972

A Revista Multiciência é editada desde 1996, com o objetivo de publicar artigos

originais que contribuam para o desenvolvimento científico e que se distribuem entre as

diferentes áreas do conhecimento. Desde sua primeira edição, a Multiciência vem se adaptando

e se aperfeiçoando em seu formato e atualmente é de periodicidade anual. A Multiciência abriu

um importante espaço para divulgação das pesquisas dos docentes, pesquisadores e alunos da

Instituição, bem como de professores e pesquisadores de outras Instituições e empresários das

mais diversas áreas do conhecimento. No mês de abril/2016 a UNICEP publicou seu 14º

volume.

Considerando-se a pesquisa como uma atividade de investigação que tem como

característica fundamental a construção do conhecimento, o Centro Universitário Central

Paulista, por meio desta publicação, reafirma seu compromisso em divulgar o conhecimento

científico, cultural e tecnológico produzido não só por seus docentes e discentes, mas também

por pesquisadores de outras instituições, sejam elas públicas ou privadas. Prova disso é que

desde 2006 a Multiciência faz parte do sistema Qualis de classificação de Periódicos da CAPES.

A CAPES utiliza o Qualis como um dos indicadores que fundamentam o processo de avaliação

do Sistema Nacional de Pós-Graduação. A Multiciência foi avaliada com conceito B5 no ano de

2008, mostrando a melhoria da qualidade dos artigos publicados, a partir da avaliação anterior

(conceito C).

Tabela 15. Classificação da Revista Multiciência de acordo com a Classificação de Periódicos
CAPES, do Quadriênio 2013-2016.

ISSN Título Área de avaliação Classificação

1413-8972 Multiciência
(Asser)

Administração pública e de empresas, ciências contábeis
e turismo B5

1413-8972 Multiciência
(Asser) Arquitetura, urbanismo e design C

1413-8972 Multiciência
(Asser) Ciências Agrárias I B5

1413-8972 Multiciência
(Asser) Psicologia B4
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Fonte: Portal da CAPES, Plataforma Sucupira, Qualis Periódicos, 2019-
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeral
Periodicos.jsf

Diretório de Grupos de Pesquisa – DGP/CNPq

A UNICEP constituiu e cadastrou no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil (DGP)

do CNPq os seus grupos de pesquisa. A UNICEP conta com um corpo docente titulado,

qualificado e dotado de vasta experiência em pesquisa, totalizando 16 líderes de pesquisas e

inúmeros projetos dos seus docentes e pesquisadores cadastrados no CNPq.

Simpósios Continuados

Os Simpósios Continuados fortalecem a difusão científica e a promoção da cultura,

além de contribuir para a ampliação do conhecimento e para formação de pesquisadores. É

política da UNICEP promover, no âmbito de seus cursos, simpósios e conferências, em forma

continuada, durante o ano letivo, para que haja sempre uma atmosfera estimulante e de busca

por novos conhecimentos. Visa também dar um caráter temático e específico para as

necessidades de cada curso. Por isso, essas atividades são organizadas diretamente pelas

respectivas coordenações de cursos para atender suas especificidades e necessidades, deixando o

caráter multidisciplinar para o CIC/UNICEP. Com isso, a UNICEP garante aos estudantes um

contato permanente com atividades de pesquisa e de investigação, através de um ambiente

estimulante a essa atividade.

Anais dos Congressos e Workshop

Dentro da política de divulgação de sua produção científica, tecnológica e do

conhecimento, a UNICEP publica os anais de seus eventos dessa natureza. O Congresso de

Iniciação Científica CIC/UNICEP e o Congresso Nacional de Pesquisadores

CONAPE/UNICEP têm ambos seus canais publicados para se manter o registro e divulgar os

trabalhos que foram apresentados. São publicações seriadas e catalogadas sob números ISSN

1982-1190 (Anais CIC) e ISSN 1982-1204 (Anais CONAPE).

No ano de 2017, foi realizado o 12° Workshop de TCC, Trabalhos de Conclusão de

Curso “Prof. Dr. Durval Makoto Akamatu”, com os alunos dos cursos de Engenharia de

Computação, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação. Esse Workshop tem a finalidade de

promover uma divulgação mais ampla de todas as monografias e trabalhos de conclusão de

cursos. Proporciona não apenas a apresentação do trabalho a uma banca de avaliação, mas

também a uma audiência maior e diversificada, permitindo a interação do aluno com outras

ideias e novas propostas. Essa é a essência do congraçamento científico. A importância do
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evento também se verifica não só pela oportunidade de troca de conhecimentos, mas também

pelo amadurecimento proporcionado por um evento desta magnitude.

A UNICEP busca, mais uma vez, por meio de iniciativas inovadoras, aperfeiçoar e

promover cada vez mais o ensino superior de qualidade, formando futuros profissionais com

competências e habilidades diferenciadas. Com a solidificação de mais este evento, os anais do

workshop de TCCs passaram a ser publicados de forma seriada e, juntamente com os anais dos

congressos, integram a publicação denominada Anais dos Eventos UNICEP, sob número ISSN

2176-218X. A UNICEP mostra que está em constante aperfeiçoamento e evidencia sua atenção

à dinâmica da investigação e produção do conhecimento. Tem como meta aprimorar este

formato de apresentação de TCCs, vinculando-os cada vez mais à prática da pesquisa.

Programa interno de capacitação docente - participação em eventos – picd-e

O Programa de Capacitação Docente do Centro Universitário Central Paulista –

UNICEP, também apoia a participação de seus docentes em eventos científicos (Congressos,

Convenções e outros), no Brasil e no Exterior, privilegiando o mérito indiscutível, a participação

destacada, relevante e de maior expressão na inovação e atualização do conhecimento, com o

objetivo de realizar intercâmbio científico e tecnológico.

O docente/pesquisador que objetivar receber apoio para eventos desta natureza deverá

demonstrar participação como: conferencista convidado; debatedor convidado e/ou presidente

em sessões de eventos; palestrante convidado para a apresentação completa de trabalho em

sessão regular do evento; participação com apresentação de trabalho comprovadamente aceito

pela organização do evento.

O docente/pesquisador poderá solicitar financiamento para inscrição, passagens

(aéreas e terrestres, bem como deslocamentos) e diárias.

Programa ciências sem fronteiras

Em julho/2012 por iniciativa do Dr. Mauro Masili, a UNICEP se inscreveu no

Programa Ciências sem Fronteiras, o qual visa selecionar os melhores estudantes inscritos nas

chamadas públicas para concessão de bolsas de graduação sanduíche no Exterior.

Em 2014, 9 alunos tiveram suas candidaturas homologadas. São alunos com excelente

desempenho acadêmico que integraram no mínimo 20% e, no máximo, 90% do currículo

previsto para seu curso.

Portal Periódicos CAPES
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Como resultado da boa classificação no Índice Geral de Cursos – IGC, do INEP/MEC,

a UNICEP foi qualificada a merecer o apoio da CAPES quanto à concessão do acesso parcial e

gratuito ao Portal de Periódicos.

O Portal de Periódicos, mantido pela CAPES, é um extraordinário e valioso

instrumento para o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica no Brasil. O uso do

Portal tem sido divulgado e incentivado na comunidade acadêmica, contribuindo para o

desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país.

PONTOS FORTES E AS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS DO CENTRO

INTEGRADO DE PESQUISA

Quadro 08: Pontos fortes, fracos e oportunidades de melhoria no CIP

CENTRO
INTEGRADO
DE PESQUISA

PONTOS
FORTES OPORTUNIDADES DE MELHORIAS

Congressos CIC, CONAPE, e o
Prêmio.

✔ Ampliar a participação de docentes e discentes em
conferências nacionais;
✔ Incentivar novos talentos entre alunos de graduação da IES;
✔ Congregar pesquisadores e outros profissionais das empresas
públicas e privadas, envolvidos nas mais diversas áreas do
conhecimento, para apresentação e discussão de tecnologias emergentes,
bem como as experiências de sucesso no Brasil e no exterior;
✔ Apoiar a participação dos docentes em eventos científicos
(Congressos, Convenções e outros);

Programas de
Incentivo a
Pesquisa

PEPCI, Probaic,
Provic e   PIBIC

✔ Aumentar os recursos para manutenção dos projetos de
pesquisa;
✔ O apoio às atividades de pesquisa com recursos para
manutenção de programas, projetos e grupos de pesquisa;
✔ Aumentar o número de parcerias de forma a melhorar a
colaboração científica;
✔ Propor avaliação da pesquisa. Aumentar a divulgação
científica realizada na IES;
✔ Aumentar o número de grupos cadastrados no DGP;
✔ Fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e extensão;
✔ Promover a melhor divulgação do programa PEPCI;
✔ A UNICEP vem sistematicamente solicitando incrementos na
quota de bolsas PIBIC/CNPq para atender melhor a demanda de nossos
alunos e professores;
✔ Contribuir com a formação de recursos humanos para a
pesquisa, qualificando alunos para os programas de pós-graduação e
estimulando pesquisadores produtivos a envolverem estudantes dos
cursos de graduação nas atividades científica, tecnológica e
artístico-cultural;
✔ Contribuir com a formação de recursos humanos para a
pesquisa, qualificando alunos para os programas de pós-graduação e
estimulando pesquisadores produtivos a envolverem estudantes dos
cursos de graduação nas atividades científica, tecnológica e
artístico-cultural;

Convênios

Atualmente alguns
cursos têm convênio

e parceria com a
Embrapa.

✔ Aumentar o número de parcerias de forma a melhorar a
colaboração científica;

Divulgação dos
Resultados

do Centro de

Revista
Multiciência

✔ Aplicar avaliação da pesquisa. 6Para incrementar a divulgação
científica, propor aos professores/orientadores/pesquisadores publicar os
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Pesquisa Workshop de TCC resultados dos trabalhos de TCC e de pesquisa na Revista Multiciência e
nos congressos realizados na IES;
✔ Aumentar o número de publicações dos
professores/pesquisadores da IES;
✔ Incentivar os jovens cientistas, para que, a cada ano, dêem
novos passos na busca pelo aperfeiçoamento de seus projetos e
pesquisas, sendo também uma justa homenagem a um grande
incentivador da difusão científica e do conhecimento técnico;
✔ Aumentar a divulgação da Revista Multiciência e o número de
edições anuais;
✔ Aprimorar este formato de apresentação de TCCs de forma a
proporcionar não apenas a apresentação do trabalho a uma banca de
avaliação, mas também a uma audiência maior e diversificada,
permitindo a interação do aluno com outras ideias e novas propostas;

Fonte: CENIP, Ciclo Avaliativo 2020.

Programas de Extensão, Programas Institucionais e Atividades Práticas relacionadas ao

atendimento aos discentes22

Os Programas de Extensão e Atividades Práticas são atividades comunitárias,

desenvolvidas para proporcionar mais contato entre o saber acadêmico e o saber popular,

direcionando para reflexões sobre novas formas de pensar, sentir e agir. Ou seja, é possível que

os estudantes coloquem em prática tudo o que aprenderam quando participam de atividades

como essas. Ou que a comunidade viva um pouco do que é o centro universitário durante esses

eventos ou programas.

Estes eventos e programas são desenvolvidos dentro e fora dos campi do UNICEP,

contribuindo de forma eficaz para uma formação mais sólida, transformando os estudantes em

futuros profissionais, aptos para enfrentar os desafios exigidos em todas as áreas de trabalho, e

beneficiando a população com serviços gratuitos e de ótima qualidade.

Alguns destaques na área de Esporte, promovendo o JIU (Jogos Internos UNICEP), um

campeonato que engloba disputas entre cursos de graduação, pós-graduação, técnicos

administrativos e docentes da Instituição. O objetivo do projeto é incentivar a prática esportiva,

promover a saúde e fomentar a interação social. Na área de Saúde, destaca-se os programas

“Pró-Saúde” atuando em parceria com os setores públicos e privados em diversas atividades

relacionadas à saúde da comunidade, em ações definidas com foco nas necessidades

previamente identificadas. Estas ações também são realizadas com a comunidade interna da

instituição em ações que busquem a integração entre cursos, ao mesmo tempo que se preocupa

com o bem-estar e saúde de toda comunidade acadêmica. Na área Educacional e de Exatas, o

destaque fica por conta do programa de Inclusão Digital, voltado a toda população de São

Carlos e região, com o objetivo de disseminar o conhecimento em informática básica, o curso

vem se atualizando a cada ano e o enfoque muda de acordo com a evolução da comunicação, da

22 Cf. as páginas: <http://www.unicep.edu.br/programasdeextensao/projetosinstitucionais.asp>;
<http://www.unicep.edu.br/programasdeextensao/projetosvinculados.asp>.
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tecnologia, das mídias sociais e inclui todas as novidades do mundo digital, hoje, o estudante

que finaliza o curso terá conhecimentos básicos de hardware de PCs; smartphones; software;

segurança da informação; mídias sociais entre outros dispositivos e interfaces; além de ficar

familiarizado com os termos usados no meio tecnológico. Na área Pedagógica, com a

“Brinquedoteca”, realizando atividades lúdicas. Na área Jurídica com o “Pró-Jus”, por meio de

atendimento jurídico à população que é atendida em centros comunitários e escolas com grande

dedicação.

Banco de Empregos. Há 22 anos criando oportunidades. O intercâmbio entre empresas e

estudantes dos cursos de graduação resultou na criação do Banco de Empregos, implantado em

1995, sendo um programa de prestação de serviços de assessoria que cria oportunidades de

estágios e eventualmente empregos aos estudantes do UNICEP. Também auxilia as empresas de

São Carlos e região nas divulgações de vagas, além de coordenar a documentação relacionada a

estágios não obrigatórios de forma gratuita. O banco de Empregos possibilita aos estudantes

aplicarem seus conhecimentos teóricos em situações reais e os insere no mundo do trabalho.

Estágio Interno (vinculado ao banco de empregos). O Banco de Empregos (vinculado à

Diretoria de Programas de Extensão e Atividade Práticas) incorporou em abril/2009 a função de

gerir e coordenar os estagiários internos da instituição, desde a seleção, controle, geração de

documentação, controle de pagamento de férias (cálculo de valores), bem como verificação de

desempenho do estagiário e análise sobre a abertura ou não de postos de estágio na instituição.

São atividades desenvolvidas na instituição, em diversos departamentos, envolvendo estudantes

das áreas de humanas, exatas e saúde/biológicas, sempre relacionando a graduação com a área

de atuação, onde recebem uma bolsa auxílio, calculados sobre as horas trabalhadas, que podem

ser de 50% (15h/semana), 66,66% (20h/semana) ou 100% (30h/semana) do valor de sua

respectiva mensalidade. Desta forma o estudante vivencia a prática da futura profissão, em um

ótimo ambiente, com diversas oportunidades de aprendizado e a instituição ganha com o

ambiente proporcionado por jovens com grande potencial. A sistemática envolve a busca ativa

no banco de dados institucional, pelo estudante que possui interesse em realizar estágio. Depois

é realizado um processo seletivo, contendo 2 etapas: análise de currículo, análise de histórico

escolar, primeira entrevista junto ao Banco de Empregos e por fim, entrevista com o responsável

pelo departamento solicitante da vaga. Em algumas situações específicas, é realizada uma

avaliação escrita.

Destaca-se que o acompanhamento do desempenho do estudante dá-se mediante

relatórios semestrais elaborados pelo coordenador do setor responsável pelo serviço no qual o
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estagiário está vinculado. Todo o trabalho é desenvolvido com base na Lei de estágio nº 11.788

de 25/09/2008. Maiores informações: http://www.unicep.edu.br/bancodeempregos/index.asp

Projeto Inclusão Digital. Tem por objetivo instrumentalizar crianças de (08 a 16 anos,

acompanhadas por um responsável), jovens e adultos em informática, com conhecimentos desde

as noções básicas, pacote Office e hardware de PCs; smartphones; software; segurança da

informação; mídias sociais entre outros dispositivos e interfaces. O projeto é inteiramente

gratuito, voltado às populações de baixa renda, visando melhorar o desempenho em suas vidas

cotidianas. Além de incentivar a interação entre crianças, jovens e adultos, lembrando que não

há limites de idade.

As políticas institucionais para extensão visam destacar a relevância e a pertinência das

atividades institucionais, buscando uma crescente correspondência entre os produtos e serviços

universitários e as necessidades e demandas dos diferentes segmentos da comunidade regional e

da sociedade brasileira, bem como, o constante aprimoramento do ensino e a retroalimentação

da pesquisa. Tais ações podem contribuir para diminuição de índices de evasão.

ENSINO À DISTÂNCIA-EaD

Com relação à utilização de 20% a distância da carga horária total de alguns de seus

cursos reconhecidos, o UNICEP passou a ofertar regularmente algumas disciplinas na

modalidade EaD para os cursos presenciais.

Em 2018/1 foram ofertadas oito disciplinas, sendo 40 turmas, totalizando 1447

estudantes matriculados.

● Anatomia músculo esquelética;
● Citologia, histologia e embriologia;
● Comunicação oral, escrita e virtual;
● Estudos históricos, socioantropológicos e étnico-raciais;
● Fundamentos da matemática, física, peso e balanceamento;
● Fundamentos de matemática;
● Legislação da educação brasileira e políticas públicas educacionais;
● Metodologia científica e tecnologia da informação.

Em 2018/2 foram ofertadas sete disciplinas, sendo 35 turmas, totalizando 1258 estudantes
matriculados.

● Anatomia músculo esquelético;
● Cálculo I;
● Citologia, histologia e embriologia;
● Comunicação oral, escrita e virtual;
● Estudos históricos, socioantropológicos e étnico-raciais;
● Liderança, gestão de pessoas e do conhecimento na aviação;
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● Metodologia científica e tecnologia da informação.

Em 2019/1 foram ofertadas quatorze disciplinas, sendo 74 turmas, totalizando 2240
estudantes matriculados.

● Anatomia músculo esquelético;
● Cálculo II;
● Citologia, histologia e embriologia;
● Comunicação oral, escrita e virtual;
● Desenho técnico de aeronaves e auto cad;
● Engenharia econômica;
● Epidemiologia e saúde coletiva;
● Estética e história da arte;
● Estudos históricos, socioantropológicos e étnico raciais;
● Ética, responsabilidade socioambiental e cidadania;
● Fundamentos de matemática;
● Legislação da educação brasileira e políticas públicas educacionais;
● Metodologia científica e tecnologia da informação;
● Sociologia jurídica.

Em 2019/2 foram oferecidas quinze disciplinas, sendo 67 turmas, totalizando, até o dia
12/09/2019, 1930 estudantes matriculados.

● Anatomia músculo esquelético;
● Cálculo I;
● Citologia, histologia e embriologia;
● Comunicação oral, escrita e virtual;
● Desenho técnico de aeronaves e auto cad;
● Direitos humanos, inclusão e diversidade;
● Estudos históricos, socioantropológicos e étnico-raciais;
● Ética, responsabilidade socioambiental e cidadania;
● Farmacodinâmica e farmacocinética;
● Gestão de custos e investimentos;
● Gestão estratégica de pessoas;
● Metodologia científica e tecnologia da informação;
● Patologia geral;
● Políticas públicas e enfermagem em saúde coletiva;
● Psicologia jurídica.

No ano de 2020, devido a pandemia, todos os cursos e disciplinas se adequaram à nova

realidade e foram oferecidos a distância. A instituição oferece diversos treinamentos aos

docentes para uso da plataforma. Em 2021, seguimos no formato de ensino remoto, pois a

pandemia permaneceu. Na seção 2, apresenta-se a pesquisa de acompanhamento da nova prática

de aprendizagem no ensino remoto.

Em 2018, o Curso de Pedagogia EaD recebeu a visita in loco do INEP/MEC para

avaliação e teve o Reconhecimento com a nota máxima (nota 5). Foram ofertados 5 outros

cursos EAD em 2021 ( CST em sistemas para internet,CST em Processos Gerenciais, CST em
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marketing, CST em gestão hospitalar, CST em gestão de recursos humanos, Bacharelado em

serviço social). Entretanto, não houve inscrição suficiente de alunos matriculados nesses cursos

EAD no ano de 2021.

Como ação de melhoria, a turma de Pedagogia EAD conta com uma complementação

diferenciada - os estágios - que fazem parte da prática do curso e que motiva os estudantes a

participarem de eventos que trazem uma contribuição maior para o enriquecimento curricular e,

também, para a carreira desse futuro profissional. Além disso, houve ampliação do corpo

docente, com professores qualificados e preparados para atuarem na modalidade à distância.

Tabela 16. Número de discentes da Licenciatura em Pedagogia EAD inscritos nas salas virtuais
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) de 2017 a 2021, UNICEP.

CURSO 2017
1º

2017
2º

2018
1º

2018
2º

2019
1°

2019
2°

2020
1°

2020
2°

2021
1°

2021
2° TOTAL

Licenciatura
em

Pedagogia -
EAD

93 91 128 111 131 103 132 126 143 129 1187

Fonte: NAC. Dados: Centro de Educação à Distância, UNICEP, 2021.

Figura 33. Série histórica dos últimos cinco anos do curso de Licenciatura em Pedagogia EaD em relação
à quantidade de ingressantes dos vestibulares e evasão por ano, UNICEP-EaD.

Fonte: Departamento de Educação à Distância, UNICEP, 2021.
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Um questionário é aplicado semestralmente aos estudantes, o qual aborda aspectos

relacionados ao Material Didático do Curso à Distância/UnicepVirtual; Metodologia de Ensino

utilizada pelo UnicepVirtual; Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; Atendimento prestado

ao estudante; Sistema de Tutoria Presencial e Virtual; e um espaço aberto para comentários e/ou

citar aspectos positivos, negativos e sugestão de melhorias.

Os formulários são abrigados dentro do ambiente virtual, sendo respondidos por alunos

que cursam disciplinas mediadas por tecnologia e pelos alunos do curso de Pedagogia 100%

EAD.

Destaca-se que a partir das respostas e da análise dos dados do instrumento Avaliação

do UnicepVirtual, a coordenação do curso fornece feedback aos estudantes do curso de

Pedagogia à distância referente aos resultados da avaliação da qualidade do EaD em cada

semestre letivo. No relatório de feedback constam o número de respondentes, a apresentação da

tabulação das respostas obtidas para cada questão a partir da escala utilizada, e a criação de um

item chamado “Considerações”. Este item contempla a sinalização de alguns resultados

relevantes, obtidos em questões específicas, além de destacar os principais aspectos comentados

pelos estudantes e as ações a serem tomadas pelo UnicepVirtual.
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3.2 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E COM A SOCIEDADE

Com o propósito de possibilitar uma compreensão global e específica da Instituição, de

acordo com o interesse demandado, o UNICEP segue um caminho que visa facilitar o acesso da

comunidade perante seu vasto portfólio de atuação, como interlocutor do saber acadêmico,

cultural e profissional.

A Assessoria de Imprensa faz o intermédio entre a comunidade acadêmica do UNICEP

e os veículos de comunicação (jornal, revista, site, rádio e emissoras de televisão). Além disso,

fornece materiais para o público interno e externo, como releases, artigos, notas, sugestões de

pauta, matérias, entrevistas, fotos, convites, clipping das matérias, newsletters, e-mail

marketing, entre outros, proporcionando conteúdo informativo e agregador, por meio de uma

visão sistêmica e global da Instituição, e sua agregação de valor perante a comunidade, com

ênfase em promover e divulgar os cursos ofertados, tanto de graduação como pós-graduação e

as atividades de pesquisa e extensão.

A Assessoria é a ligação entre a Instituição e os veículos de mídia, pois acompanha ou

presta diretamente informações aos jornalistas, com o intuito de desenvolver suas pautas.

Também acompanha os representantes da Mantenedora, Direção, coordenações de curso, corpo

docente e estudantes da Instituição aos veículos de comunicação.

As informações produzidas pelos setores de Comunicação (Assessoria de Imprensa,

Comunicação Visual e Design Gráfico e Web Design) são diferenciadas e adequadas às

características de cada veículo e enviadas aos jornais, revistas, rádios, emissoras de TV e sites

de notícias de São Carlos e região. Em ocasiões especiais, o UNICEP produz revistas e demais

publicações para distribuição interna e externa como os títulos: “Projetos de Extensão”,

“Informativo UNICEP”, “Boletim Observatório Econômico”, “Multiciência” (revista científica),

entre outros de interesse da comunidade em geral.

O planejamento gráfico utilizado pelo UNICEP em suas campanhas institucionais é

desenvolvido pelo Setor de Comunicação Visual e Design Gráfico, que possui dois profissionais

responsáveis, um graduado em Ciência da Computação e o outro em Comunicação Social com

ênfase em Publicidade e Propaganda. Há, ainda, um profissional que exerce as atividades de

“Web Design”, graduado em Gestão da Tecnologia da Informação, responsável pelo permanente

desenvolvimento do site institucional.

Com participação ativa em todas as atividades realizadas pelo UNICEP, seja de

realização própria ou por meio de parcerias, este núcleo mantém contato permanente com toda

comunidade acadêmica, registrando todos os acontecimentos institucionais por meio de fotos,

vídeos, entrevistas, entre outros.
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Visando atender a maior demanda de atividades desenvolvidas, foi incorporado a este

núcleo em 2017, o auxílio de um docente do curso de Comunicação Social, um colaborador e

um freelance para a cobertura das atividades e administração de redes sociais, centralizados pela

coordenação de uma jornalista profissional.

A transparência nas atividades propostas e realizadas objetiva estreitar os laços com a

sociedade, atuando em conjunto com as ações desenvolvidas para o referido público, por meio

de cursos e ações gratuitas frequentemente realizadas. Atuando na divulgação em jornais de

grande circulação na região, sites de notícia, entre outros, visa-se atingir diversos segmentos da

sociedade, uma vez que as informações veiculadas serão aproveitadas de forma direta e/ou

indireta pelo público, levando informação e conhecimento à população de modo geral. Para

tanto, se tem realizado um intenso trabalho de alinhamento entre as áreas envolvidas com a

comunicação, para que todas as ações/eventos que aconteçam na Instituição sejam amparadas

por grande divulgação e cobertura, de forma que toda a sociedade seja informada dos

acontecimentos.

Está em fase experimental um projeto de endomarketing, visando uma maior integração

com os colaboradores, permitindo a agregação de valores culturais e profissionais, a partir da

disponibilização de material específico sobre as atividades institucionais que estão e serão

realizadas. Desta forma, objetiva-se um alinhamento estratégico na Instituição, em que todos os

colaboradores envolvidos tenham ciência dos acontecimentos, transformando-os em um

importante elo de comunicação junto à comunidade acadêmica e discente.

Um canal amplamente difundido pela Instituição é a ‘Ouvidoria’, atuando de forma

padronizada, ética e responsável quanto ao tratamento das informações recebidas, objetivando a

melhoria contínua e mantendo o solicitante sempre posicionado em relação ao andamento de sua

demanda. Com o avanço da tecnologia e das mídias sociais, a Instituição também está atenta aos

diversos meios que seus estudantes e docentes utilizam para se manifestar, tanto para acatar as

manifestações positivas, quanto as fragilidades, proporcionando um rápido feedback e

utilizando-se de tais apontamentos para a tomada de decisões, implementação de ações e

antecipação de situações.

Alinhado ao projeto de acompanhamento de Egressos, os apontamentos, dúvidas e

demais colocações apresentadas pelo público externo serão cada vez mais importantes para

nortear o planejamento da Instituição e suas ações, ofertando atividades, cursos e outras ações

que possam condizer com a necessidade da comunidade como um todo.

Com o objetivo de obter melhorias nas atividades, em 2016, a Assessoria de Imprensa, o

Setor de Comunicação Visual e Design Gráfico e a Diretoria de Extensão, se uniram para

melhorar a organização, o planejamento e a divulgação das atividades da Instituição. Para tanto,
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o Diretor Geral, no uso de suas atribuições, regulamentou a instrução normativa nº 002/2016 de

12/09/2016.

A Assessoria já atuava junto à Diretoria de Extensão, mas, para potencializar o

desenvolvimento de eventos Institucionais, campanhas, arrecadações e doações, simpósios,

feiras, ações externas e internas, a partir de 2017 a Assessoria se integrou à Diretoria de

Extensão, uma vez que sua atuação holística permite a compreensão de diversas demandas e

oportunidades previamente identificadas.

ATIVIDADES REALIZADAS ANUALMENTE PELOS SETORES DE
COMUNICAÇÃO

Assessoria de Imprensa - sugestões de pautas para mídia; entrevistas para TV, rádio, sites e

outros; clipping; organização e cobertura de todos os eventos institucionais; produção de

matérias, texto, releases, notas, fotografias, imagens, vídeos e outros; auxílio no

desenvolvimento de ações sociais com a comunidade interna e externa, como por exemplo,

doações de sangue, roupas, alimentos;

Comunicação Visual - Criação de peças Publicitárias para campanhas internas e externas;

Contratação de mídias; Desenvolvimento de material gráfico interno (TV, Outdoor, radio,

gráfica, entre outros); Comunicação Visual interna e externa da Instituição.

Design Gráfico e Web Design - Desenvolvimento e Atualização constante do site institucional:

dos cursos (de graduação, pós-graduação e extensão), setores (Banco de Empregos, NAC, NAP,

Congressos, entre outros), sites de eventos, galerias de fotos; Desenvolvimento de canais para

que os estudantes possam solicitar documentos; Produção de peças publicitárias;

Os setores em conjunto – Ações com os estudantes para divulgar as mídias sociais da

instituição, o novo site, as campanhas de vestibular e com os discentes, os benefícios que eles

têm, dentre outros.
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Tabela 17. Ações realizadas e planejadas pelo Departamento de Assessoria de Imprensa do
UNICEP, 2018 a 2021.

Itens
destaca

dos
2018 2019 2020 2021

Ações
Futuras

Sugeridas
pela CPA

Planeja
mento

-
Planejamento
anual em
conjunto com
a Diretoria de
Extensão;
- Ênfase nos
egressos,
através de
entrevistas e
aproximando
a Instituição
deste público;
- Modelagem
das ações com
foco na
obtenção de
mídia
espontânea;
- Maior
utilização do
Linkedin

- Melhora no
planejamento
de eventos,
unindo cursos
de área
semelhantes
para ampliar
as ações;
- Maior
participação
em atividades
da Extensão

Planejamento
da
Comunicação
Integrado com
Gestão
Estratégica

Planejamento
da
Comunicação
Integrado com
Gestão
Estratégica

Construção de
Planejamento
Estratégico
das Mídias
Digitais

Execuç
ão

- Cobertura in
loco de todas
as ações e
atividades
realizadas;

- Cobertura in
loco de todas
as ações e
atividades
realizadas;  -
Maior
divulgação dos
eventos,
matérias mais
elaboradas,
com mais
entrevistas e
algumas com
caráter mais
comercial;

Utilização de
várias redes/
mídias de
comunicação
para
divulgação do
trabalho,
simpósios e
eventos

Utilização de
várias redes/
mídias de
comunicação
para
divulgação do
trabalho,
simpósios e
eventos

- Cobertura in
loco de todas
as ações e
atividades
realizadas;
- Registros
imediatos nas
redes sociais,
com mais
frequência;
- Newsletter
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Divulga
ção dos
Resulta

dos

- Site da
instituição,
sites de São
Carlos e
região, rádio,
jornais
impressos,
televisão;
- Mídias
Sociais (com
destaque para
Facebook,
Instagram,
Youtube,
Linkedin).;
- Clipping.

- Site da
instituição,
sites de São
Carlos e
região, rádio,
jornais
impressos,
televisão;
- Mídias
Sociais (com
destaque para
Facebook,
Instagram,
Youtube,
Linkedin).;
- Clipping;
- Newsletters;
- E-mail
Marketing.

Site da
instituição,
sites de São
Carlos e
região, rádio,
jornais
impressos,
televisão;
- Mídias
Sociais (com
destaque para
Facebook,
Instagram,
Youtube,
Linkedin).;
- Clipping;
- Newsletters;
- E-mail
Marketing

Site da
instituição,
sites de São
Carlos e
região, rádio,
jornais
impressos,
televisão;
- Mídias
Sociais (com
destaque para
Facebook,
Instagram,
Youtube,
Linkedin).;
- Clipping;
- Newsletters;
- E-mail
Marketing

- Site da
instituição,
sites de São
Carlos e
região, rádio,
jornais
impressos,
televisão;
- Mídias
Sociais (com
destaque para
Facebook,
Instagram,
Youtube,
Linkedin).;
- Clipping;
- Newsletters;
- E-mail
Marketing.

Tabela 18. Itens destacados do processo Institucional de Avaliação no Departamento de
Assessoria de Imprensa, UNICEP, 2019/2020.

Itens
destacados Pontos Fortes Oportunidades de

Melhorias

Planejamento

- Integração com a Diretoria de Extensão;
- Montagem de calendário institucional
com ações, atividades, eventos, entre
outros;
- Autonomia na tomada de decisões;

- Maior contribuição dos
docentes, coordenadores, e
demais departamentos, no
repasse das informações, para
que a imprensa esteja
presente em mais ações;

Execução - Integração com a Diretoria de Extensão;
- Equipe alinhada e comprometida;

Execução de Planejamento
Estratégico de Marketing
Digital;

Divulgação
dos Resultados

- Relacionamento com a mídia;
- Crescimento da equipe;

- Maior investimento em
meios de divulgação internos;

A seguir, apresentam-se os resultados da pesquisa de comunicação interna que o NAC

realizou, tendo a participação de docentes sobre itens internos da Instituição, tais como:

comunicação que a imprensa realiza; conhecimentos relacionados aos resultados internos e

externos da avaliação da IES; responsabilidade social; extensão; e comunicação do plano de

execução dos gestores para a comunidade.
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Figura 34. Avaliação sobre a Comunicação Interna.
Fonte: NAC (Ciclo avaliativo 2020/2021)
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PONTOS FORTES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA COMUNICAÇÃO

INSTITUCIONAL E COM A SOCIEDADE

Quadro 9. Potencialidades, oportunidades de melhoria e sugestões sobre a Comunicação
institucional e com a sociedade, UNICEP.

Potencialidades Oportunidades
de Melhoria Sugestões

- Apoio da Mantenedora na divulgação interna e
externa das informações do UNICEP;
- Existência da comunicação com expressiva interação
entre os setores;
- Comunicação externa: displays no shopping,
outdoors, anúncios em rádio e TV, publicidade e
matérias em jornais e revistas, site oficial e demais
sites, redes sociais, Google, ações sociais com a
comunidade.
- Comunicação interna: faixas e cartazes informativo,
folders, site, redes sociais, e-mail marketing, avisos
em murais.
- Participação ativa da Diretoria de Extensão;
- Instrução normativa para auxílio do trabalho;

- O cumprimento
da Instrução
Normativa em sua
plenitude;

-Mais ações de
Endomarketing;
- Implantação de
sistemas que
possibilitem uma
comunicação
mais próxima,
com fluidez de
informações ao
público interno e
externo.

3.3 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES E EGRESSOS

As formas de acesso aos cursos de graduação são: classificação em processo seletivo

para todos que concluíram o Ensino Médio antes da data da matrícula; transferência externa,

mediante a existência de vagas e a processo seletivo próprio; transferência interna, por análise e

aprovação do coordenador do curso; vaga para portadores de diplomas de cursos superiores,

mediante a existência de vaga; transferência compulsória nos termos da legislação vigente.

Os programas de apoio pedagógico e financeiro para os ingressos são: FIES, PROUNI,

Bolsa Escola da Família, esses oferecidos pelo poder público; o PRAVALER (“maior crédito

universitário privado do país”); “Bolsa Desconto de Irmãos ou Familiares”, “Bolsa Monitoria”,

“Convênio Empresas e Órgãos Públicos”, “Bolsa ENEM”, “Bolsa Segunda Graduação”, “Bolsa

Cursos Específicos” e “Bolsa Atleta” .23

A Assistência Educacional ocorre por meio do Setor de Relacionamento Discente.

Quando esgotadas as possibilidades relativas às bolsas já oferecidas, ao receber uma solicitação

de desconto na mensalidade, considera as condições econômicas e o desempenho acadêmico do

estudante, analisa a solicitação e apresenta um parecer à Mantenedora. O limite deste tipo de

23 Cf. página do UNICEP: <http://www.unicep.edu.br/apoioaluno.asp>.
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desconto é de 30%. São bolsas parciais concedidas conforme os cursos e turmas em andamento.

Semestralmente, a Instituição fixa o Edital com quantidade de bolsas parciais que serão

concedidas.

Para oferecer atendimentos pedagógicos aos discentes, a Instituição conta com o Núcleo

de Apoio Pedagógico (NAP), que tem como objetivo estimular os estudantes na permanência na

graduação por meio de algumas estratégias adotadas: ação constante da coordenadoria do curso;

oferta de monitorias para disciplinas previamente detectadas como as de maior dificuldade no

curso; atendimento psicopedagógico e psicológico; atendimento; oferecimento de

bolsas-estágio; desenvolvimento de projetos de IC junto aos docentes e incentivados pela

Instituição por realização do CIC; oferta de cursos de nivelamento.

O UNICEP procura, também, fomentar uma gestão democrática, incentivando a

formação de Centros Acadêmicos e de um diretório central dos estudantes, prevendo inclusive a

construção de um espaço próprio.

O UNICEP acompanha os egressos como parte de sua atualização dos projetos

pedagógicos dos cursos de graduação. Além disso, oferece cursos de extensão e pós-graduação,

em áreas afins com os cursos de graduação, tendo como objetivo proporcionar ao egresso uma

educação continuada.

A Instituição fornece auxílio financeiro para inscrição, passagens e diárias em

participações de eventos de cunho científico: congressos, simpósios, seminários, entre outros.

Em busca da excelência na qualidade do ensino e da formação profissional dos

estudantes, o UNICEP cria, continuamente, mecanismos de aproximação e envolvimento dos

estudantes com as diferentes instâncias institucionais, com grande interesse institucional em

acompanhar a carreira após a formação universitária na graduação. Para a consolidação destas

propostas existem programas institucionais e estratégias avaliativas permanentes com os

estudantes em cursos e com egressos.

O UNICEP utiliza um mecanismo inovador de seleção de estudantes, diferenciando-se

do vestibular tradicional, que é a única e nem a mais eficiente forma de seleção para os cursos

de terceiro grau. Neste sentido, a Instituição implementou um novo processo seletivo que atenda

simultaneamente às diferenças institucionais e de características pessoais dos futuros

profissionais de nível superior. Esse novo mecanismo foi dividido em duas etapas:

- A primeira etapa é composta de uma redação com tema atual. A redação representa

60% do valor das notas que serão atribuídas durante o processo seletivo;

- Na segunda etapa são aplicadas 50 questões de múltipla escolha, sobre atualidades

econômicas, culturais, esportivas e artísticas e sobre conhecimentos gerais nas áreas de exatas,

biológicas e humanas. O propósito é verificar se o candidato é capaz de desenvolver um

raciocínio lógico, inferencial, sem qualquer preocupação com a memorização de fórmulas e
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conteúdos específicos desenvolvidos nas matérias ministradas no ensino médio. Esta prova

representa 40% do valor das notas.

A Instituição utiliza várias mídias de divulgação de seus processos seletivos, tanto na

cidade de São Carlos, como em municípios das micro e macrorregiões de São Carlos. São

utilizadas mídias impressas como: folder, cartazes, panfletos, guia de cursos, manual do

candidato, etc. Esse material impresso é distribuído amplamente em pontos estratégicos pelas

equipes externas de divulgação em escolas de ensino médio e cursinhos da cidade de São Carlos

e região, nas saídas de empresas com as quais o UNICEP mantém convênio, além da

distribuição em estabelecimentos comerciais, consultórios médicos e odontológicos, escritórios

de advocacia, residências e semáforos.

Outra mídia de grande impacto utilizada na divulgação dos processos seletivos são os

outdoors, alocados em locais estratégicos da cidade de São Carlos e região. O UNICEP também

veicula informe publicitário em diversos meios de comunicação em massa como: jornal, rádio,

TV e internet. Adicionalmente, o UNICEP utiliza as dependências do Shopping Iguatemi São

Carlos para a promoção de seus processos seletivos por meio de displays de comunicação, além

de montar um balcão de inscrições para os processos seletivos.

Anualmente, a Instituição promove eventos como a Feira de Profissões, em que o

trabalho prático e teórico dos diversos cursos oferecidos pelo Centro Universitário é mostrado

diretamente no campus aos estudantes de Ensino Médio das escolas públicas e particulares de

São Carlos e região. Nos estágios internos, realizados junto à Biblioteca, à Empresa Júnior, ao

Programa Cultura e Cidadania e outras atividades de extensão, esses estudantes são incentivados

e orientados com vistas a dedicarem-se às atividades de IC, por meio da realização de pesquisas.

APOIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE

Quadro 10. Programas de Apoio Financeiro ao Estudante, UNICEP, 2021.

Programa Descrição

FIES

● Programa do Ministério da Educação.
● Financiamento de até 100% das mensalidades, pagando no
máximo R$ 50,00 por trimestre durante o curso.
● Juros: 6,5% ao ano.
● 18 meses de carência: Após a conclusão do curso, paga no máximo
R$50,00 por trimestre.
● Pagamento estendido: até 3 vezes o tempo do curso acrescido de
12 meses para quitar o financiamento.
● Redução da dívida para alunos dos cursos de licenciatura que
trabalham na rede pública.

PROUNI ● Programa Universidade para Todos – Governo Federal.
● Bolsas integrais e parciais.
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Bolsa Atleta
● Oferecido pela Instituição.
● 40% de desconto para os que participam de competições esportivas de

âmbito nacional e profissionalmente.
Bolsa

Estágio
UNICEP

● Apoio realizado pela própria Instituição.
● Destinado a estudantes carentes com disponibilidade para prestar
serviços nos diversos setores da Instituição.

Desconto de
Irmãos e

Familiares

● Apoio realizado pela própria Instituição.
● Concedido a alunos com um ou mais irmãos ou parentes de
primeiro grau, ou cônjuges, que estejam matriculados na Instituição.

Bolsa
Monitoria

● Apoio realizado pela própria Instituição.
● Seleção por meio de prova elaborada por docente da área.
● Estudante oferece monitoria na disciplina: 12 horas semanais.

Convênio
Empresas e

Órgãos
Públicos

● IES mantém convênio com empresas e órgãos públicos da região,
assim beneficiando colaboradores e funcionários dessas instituições ao
oferecer descontos nas mensalidades.

Bolsa Enem

● IES reserva uma bolsa integral para cada primeiro período com
turmas confirmadas para os alunos que atingiram no ENEM pontuação
entre 700 e 1000 pontos.
● Bolsa parcial de 50% para cada primeiro período que obtiveram
pontuação entre 500 e 699.

Bolsa 2ª
Graduação

● Oferecida pela Instituição.
● 50% de desconto para egressos da UNICEP.
● 30% para egressos de outras instituições de ensino superior
privado.

Bolsa Cursos
Específicos

● Concedida pela Instituição para os alunos que se matriculam em
cursos superiores oferecidos pelo UNICEP, de acordo com demandas
específicas.
Fonte: Site do UNICEP (https://www.unicep.edu.br/apoio-financeiro)

Outro programa que se destaca é o de Monitoria. Este programa institucional de apoio às

atividades de ensino, pesquisa e extensão contribui para o aperfeiçoamento do processo de

formação profissional do estudante de graduação, promovendo a melhoria da qualidade do

ensino com a mediação dos monitores junto ao processo pedagógico, criando condições para o

aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade docente,

despertando no estudante de graduação o interesse pela pesquisa e pela carreira docente.

Nesse contexto, propicia a cooperação entre docentes e discentes em atividades de ensino,

pesquisa e extensão. A política institucional para práticas profissionais é atribuição dos

Colegiados de Curso e se caracteriza, basicamente, por um efetivo empenho criando condições

favoráveis para que os estudantes possam vivenciar o exercício de práticas profissionais durante

a realização do curso de graduação, que se traduz na oferta de atividades curriculares e

extracurriculares, ambas desenvolvidas de modo frequente e permanente.
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POLÍTICA DE PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES – EVASÃO

Embora tenham ganhado fôlego nos últimos anos, os estudos sobre evasão escolar no

ensino superior brasileiro ainda apresentam resultados inconclusos, em função das diversas

dificuldades existentes para a sua consolidação. Essas dificuldades são de naturezas distintas,

destacando-se aqui as de natureza conceitual e metodológica.

A análise realizada sobre a evasão no UNICEP está balizada pelos seguintes

parâmetros:

a) do ponto de vista conceitual, denomina-se evasão a saída definitiva do estudante dos

diferentes cursos, sem concluí-lo dentro do prazo máximo de integralização. Portanto,

englobam-se na categoria evasão aqueles estudantes que se transferiram para outras IES e

aqueles que desistiram do curso.

b) do ponto de vista metodológico, adota-se a metodologia denominada de fluxo ou de

acompanhamento de estudantes. A metodologia de fluxo ou de acompanhamento seguiu os

seguintes procedimentos:

- Acompanhar os estudantes ingressantes nos diversos cursos do UNICEP, a partir do

ano de 1993. Para cursos criados depois desta data, o acompanhamento se efetua a partir do ano

de início de seu funcionamento;

- Utilizar as gerações completas dos dados (numa geração completa, o número de

concluintes (Nc), mais o número de trancamentos (Nt), mais o número de transferências (Ntr),

mais o número de desistências (Nd), mais o número de estudantes frequentes (Nf) é igual ao

número de estudantes ingressantes (Ni) num determinado ano base, ou seja: Ni = Nc + Nt + Ntr

+ Nd + Nf;

Nesta metodologia, considera-se a série histórica de dados sobre as turmas de

ingressantes, e sobre esta base, são identificados como evadidos todos aqueles estudantes que se

transferiram (Ntr) ou desistiram (Nd), o que pode ser expresso pela da seguinte fórmula:

% Evasão = (Ni – Nc - Nt - Nf) * 100

Ni

Tão ou mais importante que estudar o fenômeno da evasão em seus aspectos

quantitativos, é estudá-la qualitativamente, compreendendo quais as motivações ou causas que

levam os estudantes a abandonar os cursos de graduação. Estudos realizados , mostram que a24 25

evasão do ensino superior brasileiro ainda é um fenômeno pouco explorado e que as IES devem

25 SILVA, G. P. Análise de evasão no ensino superior: uma proposta de diagnóstico de seus
determinantes. Avaliação (Campinas)[online]. 2013, 18(2), 311-333.

24 BRAGA, M. M.; MIRANDA-PINTO, C. O. B.; CARDEAL, Z. L. Perfil sócio-econômico dos alunos,
repetência e evasão no curso de química da UFMG. Química Nova, 1997, 20(4), 438-444.
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buscar informações sobre os reais motivos que redundam na permanência do estudante ou na

evasão do curso escolhido. A identificação desses motivos deve desencadear a criação das

políticas institucionais de retenção discente. Os estudos comprovam que os aspectos mais

relevantes parecem repousar em dificuldades de natureza financeira ou de incompatibilidade

entre os horários de estudo e as necessidades do trabalho, levando em consideração que a

maioria dos cursos se encontra no período noturno, e que cerca de 90% dos estudantes

trabalham. Em 2021, o NAC/CPA analisou a evasão por curso nos 3 campi São Carlos, Porto

Ferreira e Rio Claro e comparou com o ano de 2020, a evasão foi maior em 2020 em todos os

cursos de graduação. Observe a Figura 52:

Figura 35. Comparativo de evasão, por curso, nos primeiros semestres de 2020 e 2021.

Fonte: Dados: CDS Institucional (2021)
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De acordo com Braga e colaboradores (1997), a evasão universitária tem sido objeto de

preocupação crescente. Alguns cursos de universidades que realizaram estudos com esta

temática chegaram a atingir índices de evasão em torno dos 80% em cursos de Química. Sendo

assim, é de extrema relevância o desenvolvimento de pesquisas que procuram diagnosticar as

causas da evasão, com vistas a minimizar o problema.

A CPA/NAC do UNICEP pretende realizar estudos de aprofundamento sobre os

motivos de evasão discente, identificados em pesquisa realizada a partir de 2017, sobre o

processo de transferência para outras IES. A pesquisa teve como objetivo identificar os motivos

e apresentar uma proposta de intervenção a ser realizada no UNICEP, de modo a diagnosticar e

minimizar a questão da evasão.

Interessante notar que se trata de uma questão além-fronteiras, que atinge conceituadas

universidades também no exterior. Há diagnósticos variados e são diversos os fatores que

compõem o problema, o que desautoriza interpretações simplistas como as que apontam como

motivo da evasão a falta de interesse dos estudantes. Braga e colaboradores (1997) apontam

como fatores da evasão: falhas na organização da universidade, o despreparo geral do estudante

que vem do ensino médio, a falta de interesse do estudante, questões relativas à dinâmica do

mercado de trabalho e a escassez de políticas institucionais exitosas.

O modelo de regressão logística aplicado na pesquisa da evasão (NAC/CPA, 2016)

mostra sete variáveis que melhor explicam a evasão por transferência para outra IES: 1)

descontos; 2) dificuldades em acompanhar o curso; 3) infraestrutura; 4) professores (várias

disciplinas com um mesmo professor); 5) serviços de atendimento; 6) inconsistência em

informações; e 7) indicação de outras IES por colegas e familiares.

Um aspecto observado foi a multicausalidade atribuída à transferência, mostrando que

há um conjunto de fatores que influenciam nesta decisão. Como a IES escolhida parece ter

atendido às necessidades do estudante transferido, isso pode sinalizar um “perigo” para o

UNICEP, uma vez que este estudante poderá influenciar outras pessoas a tomarem decisões

semelhantes.

A gestão institucional deve estar atenta a estas causalidades e implementar ações que

valorizem e implementem relações internas agregadoras e sem conflitos, nas quais a escuta, a

consistência de informações, a resolutividade das demandas estudantis e a valorização do

estudante sejam o diferencial do UNICEP para a retenção do estudante.
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OS EGRESSOS DO UNICEP

Com o auxílio de docentes e funcionários, a CPA/NAC tem constituído um banco de

dados para o acompanhamento dos egressos, no sentido de oferecer-lhes oportunidades de

educação permanente, tais como: cursos de pós-graduação lato sensu e MBA, oferecidos pelo

UNICEP em suas várias modalidades e áreas do conhecimento.

A última pesquisa de egressos foi realizada em 2020, a CPA/NAC conduziu uma

pesquisa com 283 respondentes egressos de 24 cursos de graduação do UNICEP, que teve por

objetivos avaliar a inserção no mundo do trabalho, o perfil socioeconômico, a contribuição do

curso de graduação na vida profissional e a percepção dos egressos sobre o curso finalizado.

O instrumento aplicado aos egressos abordou várias questões, antes e após a conclusão

do curso, tais como: situação financeira antes de iniciar a graduação; função exercida

relacionada com o curso escolhido e situação financeira após a sua conclusão. Além disso,

foram analisadas se as expectativas dos egressos foram atingidas, a percepção da imagem do

UNICEP e a interferência desta imagem na sua inserção no mundo do trabalho. Os egressos

responderam, de forma espontânea, ao questionário disponível no site do UNICEP:

http://www.unicep.edu.br/egressos.php.

É importante ressaltar que, embora o questionário seja apresentado a todos os

graduados, essa pesquisa não é obrigatória.
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Resultados da Pesquisa com Egressos

Primeiramente, para a ambientalização dos resultados, a tabela que segue, lista os cursos

participantes e a quantidade de respondentes em cada um destes. As análises percentuais

posteriores são baseadas nesses valores.

Tabela 19. Número de respondentes egressos por curso de graduação, UNICEP, 2020

CURSO N° DE
RESPONDENTES

Administração 20
Arquitetura 8
Biomedicina 3

Ciências Biológicas 4
Ciências Contábeis 6

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 3
Direito 26

Educação Física 23
Enfermagem 19

Engenharia Agronômica 4
Engenharia Civil 16

Engenharia de Computação 4
Engenharia de Produção 11

Engenharia Elétrica 6
Farmácia 21

Fisioterapia 13
Gestão de Recursos Humanos 8

Gestão de Tecnologia da Informação 9
Medicina Veterinária 25

Nutrição 14
Pedagogia 2

Pedagogia EAD 3
Psicologia 31

Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 3
Turismo 1

TOTAL GERAL 283
Fonte: NAC (2020)

A distribuição de respondentes é bem variada entre os cursos. Sendo assim, é importante

ressaltar que estatisticamente, quanto menor o número de respondentes, maior deve ser a

atenção ao inferir as afirmações para o todo.
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Com relação à escolha do curso, 45% dos egressos responderam por identificação com a

profissão; 15% para ingressar no mundo do trabalho; 13% para estabilidade e/ou progressão

financeira; 10% para melhorar a função no trabalho; 9% para seguir carreira acadêmica; 4%

indicaram que a escolha do curso ocorreu por necessidade de um diploma de curso superior; e

4% indicou outros objetivos.

A figura a seguir apresenta outros resultados obtidos da pesquisa com egressos

(CPA/NAC, 2019), numa comparação do antes e depois da conclusão do curso de graduação. As

áreas preenchidas em azul escuro mostram o percentual de estudantes que trabalhavam na área

de formação ANTES da graduação; e, as áreas preenchidas em azul claro mostram o percentual

de estudantes que trabalham na área de formação DEPOIS da graduação.

Figura 36. Egressos - Função exercida relacionada com a área de formação antes e depois da graduação,

Fonte: NAC (Ciclo Avaliativo, 2020).
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Nota-se que Turismo não possui, dos entrevistados, egressos que trabalhavam na área

antes e também não depois da formação. Entretanto, de maneira geral, há uma porcentagem

expressiva de egressos que começaram a trabalhar na área depois de se formarem.

Quanto ao perfil socioeconômico destes, antes da formação era dado por: 33%

ganhavam até 1 salário mínimo; 42% entre 1 e 3 salários mínimos; 6% entre 3 e 5 salários

mínimos; e 3% entre 5 e 15 salários. Depois da formação, quanto ao salário dos respondentes:

34% disseram ter aumentado; 4% diminuiu; e 44% se manteve na mesma situação.

Sabendo disso, outra informação válida obtida através da pesquisa está relacionada ao

cumprimento das expectativas com o curso. Tal análise diz muito sobre a qualidade e eficiência

do serviço institucional prestado, mas também pode emergir o gosto e motivação do egresso

com a área. O gráfico a seguir mostra tal resultado:

Figura 37. Avaliação dos egressos sobre as expectativas iniciais e o curso concluído, UNICEP, 2020
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Fonte: NAC (Ciclo Avaliativo, 2020)

Percebe-se que muito pouco é o percentual de egressos que não atingiram suas

expectativas com o curso. Isso valida a eficiência do serviço e importância atribuída da

instituição em garantir cursos de qualidade e personalizados aos interesses dos alunos.

Resultados da Pesquisa com Egressos do ano de 2021

Primeiramente, para a ambientalização dos resultados, a tabela que segue, lista os cursos

participantes e a quantidade de egressos em cada um destes. As análises percentuais posteriores

são baseadas nesses valores.

Tabela 20. Número de egressos por curso de graduação, UNICEP, 2021

CURSO N° DE
RESPONDENTES

Administração 57
Arquitetura 31
Biomedicina 19

Ciências Biológicas 7
Ciências Contábeis 38

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 21
Direito 92

Educação Física 29
Enfermagem 62

Engenharia Agronômica 10
Engenharia Civil 40

Engenharia de Computação 11
Engenharia de Produção 33

Engenharia Elétrica 17
Farmácia 42

Fisioterapia 32
Gestão de Recursos Humanos 23

Gestão de Tecnologia da Informação 25
Medicina Veterinária 81

Nutrição 29
Pedagogia 21

Pedagogia EAD 19
Psicologia 60

Tecnologia em Manutenção de Aeronaves 16
TOTAL GERAL 815
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Fonte: NAC (2021)

A distribuição de egressos é bem variada entre os cursos. Sendo assim, é importante

ressaltar que estatisticamente, quanto menor o número de respondentes, maior deve ser a

atenção ao inferir as afirmações para o todo.

Com relação à escolha do curso, 51% dos egressos responderam por identificação com a

profissão; 14% para ingressar no mundo do trabalho; 12% para estabilidade e/ou progressão

financeira; 8% para melhorar a função no trabalho; 6% para seguir carreira acadêmica; 5%

indicaram que a escolha do curso ocorreu por necessidade de um diploma de curso superior; e

4% indicou outros objetivos.

A figura 55 compara percentuais de resposta antes e depois da conclusão do curso de

graduação. As áreas preenchidas em azul escuro mostram o percentual de estudantes que

trabalhavam na área de formação ANTES da graduação; e, as áreas preenchidas em azul claro

mostram o percentual de estudantes que trabalham na área de formação DEPOIS da graduação.
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Figura 38. Egressos - Função exercida relacionada com a área de formação antes e depois da graduação,

UNICEP. Fonte: NAC (Ciclo avaliativo 2020/2021).

Nota-se que alguns cursos (Biomedicina, Pub. Propaganda e Manutenção de Aeronaves)

não possuem, dos entrevistados, egressos que trabalhavam na área antes e após formados..

Entretanto, de maneira geral, há uma porcentagem expressiva de egressos que começaram a

trabalhar na área depois de concluir a graduação.

Quanto ao perfil socioeconômico, antes da graduação era dado por: 32% ganhavam até

1 salário mínimo; 38% entre 1 e 3 salários mínimos; 9% entre 3 e 5 salários mínimos; e 2%

entre 5 e 15 salários. Depois da formação: 28% disseram ter aumentado; 3% diminuiu; e 49% se

manteve na mesma situação.

A figura 56 mostra as expectativas com o curso escolhido. Esse indicador é importante

por mostrar a percepção do egresso sobre a qualidade do cursos e eficiência do serviço
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institucional prestado, mas também a aderência do egresso quanto a escolha e motivação com a

área. O gráfico a seguir mostra esses resultados:

Figura 39. Avaliação dos egressos sobre as expectativas iniciais e o curso concluído, UNICEP, 2020.

Fonte: NAC (Ciclo avaliativo 2020/2021).

Com exceção do curso de Pedagogia (que possui amostra de tamanho 2), percebe-se que

o percentual de egressos que não atingiram suas expectativas com o curso é pequeno ou nulo.

Isso valida a eficiência do serviço e importância atribuída da instituição em garantir cursos de

qualidade e personalizados aos interesses dos alunos.

Por fim e de modo geral, os resultados apresentados anteriormente permitem afirmar

que os cursos de graduação possibilitaram aos seus egressos inserirem-se em funções

relacionadas a seus respectivos cursos e possibilitaram progressão salarial após a sua conclusão,

o que revela o impacto positivo do curso de graduação na vida profissional do egresso do

UNICEP.
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PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AOS EGRESSOS DA PÓS-GRADUAÇÃO DO

UNICEP

No tocante à pós-graduação, é realizado um trabalho de divulgação dos cursos junto às

empresas, inclusive com convênios e parcerias com algumas delas. A parceria com as empresas

amplia-se ao atendimento às demandas em busca de referências e indicações de profissionais

qualificados, egressos dos cursos, para a inserção dos mesmos no mundo do trabalho. Porém,

não há uma participação formal dos egressos dos cursos de pós-graduação na vida da

Instituição. Como ações pontuais, a pós-graduação tem incorporado a participação de ex-alunos

como discentes em cursos de especialização e MBA; e também como palestrantes e docentes

convidados para aulas na pós-graduação.

A maioria dos pós-graduandos são recém-formados e buscam uma maior qualificação

ou colaboradores em empresas da cidade e região. Contribuem pela diversificação de áreas de

conhecimento que agregam as turmas dessa modalidade de curso .26

Todos os cursos oferecidos pela Diretoria de Pós-Graduação, face às constantes

transformações por que passa a sociedade humana, com expressivos avanços científicos e

tecnológicos, são de natureza de educação continuada. Se torna necessário, entretanto, avançar

em pesquisas relativas à inserção profissional dos egressos da pós-graduação de forma mais

específica, incluindo mecanismos para se conhecer a opinião dos egressos sobre a formação

recebida e, também, conhecer a opinião dos empregadores.

Há um questionário aplicado aos estudantes, no momento de seu ingresso na IES, para

avaliar as expectativas em relação ao curso escolhido e, também, ao final do curso de

pós-graduação, solicitando-se uma avaliação sobre o curso concluído e sugestões para

melhorias. Os estudantes são incentivados a manifestar suas percepções em relação ao curso e,

se possível, que sejam liberadas essas observações para publicações na página da

pós-graduação. A CPA/NAC pretende inserir um questionário no ambiente virtual, no sistema

acadêmico do estudante de pós-graduação, para que eles possam avaliar a formação recebida a

cada módulo cursado.

Há indicativos de melhoria da inserção dos egressos no mundo do trabalho em função

da realização dos cursos de pós-graduação, porém não há acompanhamento regular deste

público para coleta de dados sistemática.

26 Dados fornecidos pela Diretoria de Pós-Graduação do UNICEP em 2021.
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS POLÍTICAS DE ACOMPANHAMENTO DOS

DISCENTES E EGRESSOS - CPA

A avaliação das potencialidades e oportunidades de melhorias em relação às políticas de

acompanhamento dos discentes e egressos, e as ações realizadas pela Instituição estão nos

Quadros 11 e 12.

Quadro 11. Pontos fortes e Oportunidades de Melhorias em relação às políticas de
acompanhamento dos discentes e egressos, UNICEP, (Ciclo Avaliativo 2020/2021).

Pontos Fortes Oportunidades de Melhorias

- Elaboração de instrumento para coleta de dados com
o objetivo de conhecer os fatores que influenciavam a
saída por transferência de estudantes do UNICEP.

- Definir estratégias para captação, retenção e
fidelização dos estudantes, após a análise dos
resultados pelo Processo Avaliativo Interno.

- Elaboração de instrumento para coleta de dados com
o objetivo de conhecer a inserção do egresso no mundo
do trabalho e a contribuição do curso na sua vida
profissional.

- Realizar pesquisas com empregadores a fim de
obter uma avaliação sobre o desempenho dos
egressos, bem como o impacto do curso na vida
profissional dos mesmos.
- Ampliar as pesquisas sobre mecanismos para
conhecer a opinião dos estudantes sobre a relação
formação recebida e atuação no mundo do trabalho.

- O UNICEP informatizou o processo de transferência
externa detectado pelos relatórios de avaliação
institucional e de cursos.

- Papel do Coordenador de Curso: o coordenador
participa da transferência de outra IES para o UNICEP.

- O coordenador de curso deve participar do processo
de transferência do estudante e do cancelamento e
desistência do curso, bem como receber relatórios
gerenciais constando os motivos de saída dos
discentes. O processo de saída por transferência é
mais ágil do que o processo de entrada por
transferência no UNICEP.
Criação de Metas de Captação, Retenção e
Fidelização dos estudantes.

Fonte: NAC (Ciclo Avaliativo, 2020)

Quadro 12. Identificação e ações realizadas, UNICEP (Ciclo Avaliativo 2020/2021).

Itens detectados pela CPA Ações Realizadas pelo UNICEP

- Apoio financeiro ao estudante.
- Oferta de descontos e isenção de pagamentos mediante
auxílio do poder público e bolsas institucionais, segundo
critérios próprios.

- Pesquisas conduzidas sobre evasão
(transferência) do UNICEP.

- Análise dos fatores que motivam a saída por transferência
do estudante do UNICEP.

- Pesquisas conduzidas com os egressos do
UNICEP.
- Programas Institucionais e de Extensão

- Avaliação da inserção no mundo do trabalho e análise da
contribuição do curso de graduação na vida profissional
desses egressos: tipos de atividades que desenvolvem e as
contribuições sociais. - Oferta de cursos de especialização e
MBA.- Estágios, banco de empregos, monitorias, entre
outros.

- No processo de transferência externa há passos
que dificultam a entrada do estudante.

- IES automatizou os processos de transferência externa. O
Centro de Desenvolvimento de Software (CDS) está
desenvolvendo a transferência pelo sistema.- Análise da
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equivalência de disciplinas automática pelo sistema
acadêmico desenvolvido pelo CDS.

Fonte: NAC (Ciclo Avaliativo, 2020)

BALANÇO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS

POLÍTICAS DE ACOMPANHAMENTO DOS DISCENTES E EGRESSOS

Pode-se afirmar que o UNICEP está comprometido em priorizar e aprimorar as políticas

de atendimento ao discente e de acompanhamento dos egressos, tendo em vista os subsídios

trazidos pelas pesquisas desenvolvidas, que têm por objetivo conhecer e analisar os fatores que

motivam a evasão (transferência e desistência) dos discentes, visando colaborar na definição de

estratégias junto aos gestores para propiciar a captação, retenção e fidelização dos mesmos.

Neste sentido, além dos diversos apoios institucionais ao discente, o papel do coordenador de

cada curso é vital neste processo. O estreitamento de relações entre coordenador, docentes e

estudantes é fundamental para a identificação de aspectos que provoquem descontentamentos na

comunidade acadêmica e, em especial, no curso sob sua coordenação. O contato com os

estudantes por meio da representatividade discente e de visitas regulares às salas de aula, podem

se configurar como estratégias promissoras para possibilitar a permanência do estudante até a

conclusão do curso.

Visando a captação de discentes, o UNICEP otimiza os mecanismos de parceria com

indústrias, prefeituras, usinas, sindicatos, entre outros, fornecendo benefícios financeiros para

novas matrículas e em contrapartida teria estes espaços utilizados para as atividades acadêmicas

na formação dos futuros profissionais.

O acompanhamento de egressos têm mostrado que os profissionais formados no

UNICEP, de modo geral, atuam em funções compatíveis com a sua formação inicial e

conquistam reajustes nos salários quando comparados com a condição de trabalho anterior ao

curso de graduação, o que pode indicar que o UNICEP vem cumprindo com a sua missão de

formar profissionais comprometidos com as demandas do mundo do trabalho e da sociedade na

qual se inserem.

Dentre as iniciativas institucionais de alavancar a qualidade da formação de

profissionais melhor preparados para atender às demandas da sociedade, destaca-se as novas

Políticas educacionais consolidadas nos novos PPCs e na implementação de estratégias

educativas de metodologias ativas de ensino, aprendizagem e avaliação. Destaca-se também,

ações de formação docente (palestras, grupo de metodologias ativas, curso de pós-graduação em

‘Novas metodologias e Gestão’).

Para a sustentabilidade das inovações e para monitorar estas mudanças faz-se necessário

criar estratégias sistemáticas de acompanhamento das estratégias educativas utilizadas pelos
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docentes em suas disciplinas e o alinhamento destas com os princípios e fundamentos dos novos

PPCs, assim como, criar um espaço permanente de formação docente para o uso de

metodologias ativas de ensino, aprendizagem e avaliação.
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4.1 As Políticas de Pessoal, de Carreiras do Corpo Docente, Tutorial e Corpo

Técnico-Administrativo, seu Aperfeiçoamento, Desenvolvimento Profissional e suas

Condições de Trabalho.

O PDI (2018-2022) apresenta a política de pessoal, plano de carreira e desenvolvimento

profissional do corpo docente, corpo de tutores e técnico-administrativo. Sinteticamente, o plano

é arrojado, respeita a legislação trabalhista, estabelece direitos, evolução na carreira e deveres,

prevê expansão do corpo docente, do corpo de tutores e funcionários técnico-administrativos na

vigência do novo PDI.

O UNICEP tem aplicado a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n. 9.394,

de 20 de dezembro de 1996, que determina que “[...] as IES tenham em seu quadro de

professores 1/3 de Mestres em tempo integral e 1/3 de Doutores em tempo integral”. A

composição do corpo docente das universidades é determinada pela LDB. No caso dos centros

universitários, essa composição é regida pelo Decreto nº 5.786, de 24 de maio de 2006.

O Quadro 13 apresenta o histórico, desde a época em que o UNICEP era ASSER

(Associação de Escolas Reunidas), em relação ao andamento dos Planos de Carreira dos

Docentes e dos Funcionários Técnico-Administrativos (Processo n. 46264.001657/2009-31).

Ainda existe a ASSER, em Rio Claro-SP e em Porto Ferreira-SP. Ela também aparece nesse

histórico.

Planos de Carreira dos Docentes e dos Funcionários Técnico-Administrativos (Processo n.

46264.001657/2009-31)

O quadro a seguir apresenta os planos de carreira dos Docentes e dos Funcionários

Técnico-Administrativos.

Quadro 13. Planos de Carreira dos Docentes e dos Funcionários Técnico-Administrativos
Data Tipo de documento Assunto

27.08.1998 Resolução nº 036/1998
Aprovação do Plano de Carreira Docente

do Centro de Ensino Superior de São
Carlos.

27.10.1998 Resolução nº 020/1998

Aprovação do Plano de Carreira do
Corpo Técnico-Administrativo do
Centro de Ensino Superior de São

Carlos.

16.12.2005 Resolução CONSEPE nº 011/2005, de
16 de dezembro de 2005

Aprovação dos Planos de Carreira do
Corpo Docente e do Corpo

Técnico-Administrativo do UNICEP.

01.06.2009 Resolução CONSEPE nº 003/2009, 01
de junho de 2009

Alteração dos Planos de Carreira do
Corpo Docente e do Corpo

Técnico-Administrativo do UNICEP.
10.06.2009 Of.DG-UNICEP-015/2009 E Homologação dos Planos de Carreira do
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Of.DG-UNICEP-40/2009,
encaminhados ao Dr. Morillas – Gerente

Regional do Trabalho e Emprego São
Carlos, encaminhado ao Dr. Morillas –

Gerente Regional do Trabalho e
Emprego São Carlos e protocolado pelo

SDT/São Carlos em 10.06.2009E
Processo  46264.001657/2009-31

Corpo Docente e do Corpo
Técnico-Administrativo do UNICEP.

25.08.2009

Of.DG-UNICEP-045/2009,
encaminhado ao Dr. Morillas – Gerente
Regional do Trabalho e Emprego São
Carlos e protocolado pelo SDT/São
Carlos em 27.08.2009 - Processo

46264.002397/2009-11

Homologação dos Planos de Carreira do
Corpo Docente e do Corpo

Técnico-Administrativo do UNICEP –
Agilização do processo.

16.01.2010

Ofício datado de 16 de janeiro de 2010,
encaminhado ao Dr. Morillas – Gerente
Regional do Trabalho e Emprego São

Carlos

Homologação dos Planos de Carreira do
Corpo Docente e do Corpo

Técnico-Administrativo da ASSER.

02.02.2010 Portaria nº 001-H/2010, de 2 de
fevereiro de 2010

Dispõe sobre o enquadramento funcional
dos integrantes do corpo docente

previsto no Plano de Carreira Docente –
PCD do UNICEP.

12.11.2010

Ofício datado de 12.11.2010
encaminhado ao Dr. Morillas – Gerente
Regional do Trabalho e Emprego São
Carlos e protocolado pelo SDT/São

Carlos em novembro/2010

Encaminhamento dos Planos de Carreira
do Corpo Docente e do Corpo

Técnico-Administrativo da ASSER, com
a regularização solicitada em

14.10.2010, conforme relatório análise
para regularização de documentos

faltantes.

06.06.2012 Ofício para o Gerente Regional do
Trabalho e Emprego

Homologação do Plano de Carreira
Docente.

27.11.2012 Ofício para o Gerente Regional do
Trabalho e Emprego

Homologação do Quadro de Carreira dos
Docentes e Quadro de Carreira dos

Funcionários Técnico-Administrativos.

18.02.2013 Ofício para o Gerente Regional do
Trabalho e Emprego

Homologação do Quadro de Carreira dos
Docentes e Quadro de Carreira dos

Funcionários Técnico-Administrativos.

19.07.2013

Dorival levou em mãos ao Walmir as
alterações nos Planos de Carreira, para
atender ao ofício datado de 17/06/2013
do Ministério do Trabalho e Emprego

Homologação do Quadro de Carreira dos
Docentes e Quadro de Carreira dos

Funcionários Técnico-Administrativos.

16.12.2013
Ofício recebido do Ministério do

Trabalho e Emprego solicitando alguns
ajustes nos Planos de Carreira

Homologação do Quadro de Carreira dos
Docentes e Quadro de Carreira dos

Funcionários Técnico-Administrativos.

24.01.2014

Atendendo solicitação do Gerente
Regional do Trabalho e Emprego, foram

feitos alguns ajustes nos Planos de
Carreira os quais foram encaminhados

ao mesmo e protocolados em
25.03.2014.

Homologação do Quadro de Carreira dos
Docentes e Quadro de Carreira dos

Funcionários Técnico-Administrativos.
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Fonte: Direção do UNICEP, 2020.

Em 2020, o Corpo Docente do UNICEP possui 223 Docentes, assim distribuídos: 110

doutores, 84 mestres e 29 especialistas. Quanto ao regime de trabalho, 21,07% dos Docentes

estão contratados em regime de tempo integral.

Em 2021, o Corpo Docente do UNICEP possui 252 Docentes, assim distribuídos: 129

doutores, 88 mestres e 35 especialistas. Quanto ao regime de trabalho, 24,2% dos Docentes

estão contratados em regime de tempo integral.

Tanto o índice de titulação quanto o regime de tempo integral de Docentes e tutores

deverão ser mantidos ou ampliados ao longo da vigência do novo PDI (2018-2022).

O Corpo Técnico-Administrativo do UNICEP possui, no ano de 2021, 97, 13 e 9

funcionários técnicos administrativos nos campi de São Carlos, Rio Claro e Porto Ferreira,

respectivamente.

Em seguida apresenta-se o cronograma de expansão do corpo docente, corpo de tutores

e funcionários técnico-administrativos, previsto no PDI (2018-2022). Destaca-se que para o

ingresso de docentes, tutores e funcionários técnico-administrativos existem procedimentos

internos de contratação, os quais estão sob a responsabilidade dos setores responsáveis.

Tabela 21. Cronograma de Expansão do Corpo Docente (PDI 2018-2022).

TITULAÇÃO 2018 2019 2020 2021 2022
Doutorado 97 101 106 112 120
Mestrado 89 93 97 103 110

Especialização 31 32 34 36 38
Totais 217 226 237 251 269

REGIME DE TRABALHO 2018 2019 2020 2021 2022
Integral 45 47 49 52 56
Parcial 63 66 69 73 78
Horista 109 113 119 126 135
Totais 217 226 237 251 269

Relatório de Autoavaliação Institucional 2021/2022 164



Tabela 22. Cronograma de expansão do Corpo de Tutores (PDI 2018-2022).

Titulação 2018 2019 2020 2021 2022
Especialista 1 1 4 8 15

Mestre 7 10 13 17 22
Doutor 16 21 27 32 37
Totais 24 32 44 57 74

Regime de trabalho 2018 2019 2020 2021 2022
Tempo Integral 6 8 10 13 16
Tempo Parcial 6 10 12 14 21

Horista 12 14 25 30 37
Totais 24 32 44 57 74

Tabela 23. Cronograma de expansão do Corpo Técnico-Administrativo (PDI 2018-2022).

Ano Quantidade de funcionários
2018 190
2019 195
2020 202
2021 208
2022 214

CORPO DOCENTE

A IES possui o Plano de Carreira Docente (PCD), que tem como objetivo regular as

condições de admissão, demissão, direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos membros

do corpo docente.

A carreira do profissional docente é organizada por quatro categorias: 1) Professor

Doutor – constituída por 40 diferentes níveis; 2) Professor Mestre - constituída por 30 diferentes

níveis; 3) Professor Especialista - constituída por 20 diferentes níveis; e, 4) Professor Graduado

- constituída por dez diferentes níveis. Todos os docentes possuem a relação de trabalho com a

Instituição regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho, bem como pelas convenções

coletivas do órgão da categoria.

O corpo docente é constituído por todos os docentes que, além de reunirem qualidades

de educadores e pesquisadores, assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores

explicitados no Estatuto e no Regimento Geral.

As discriminações ocupacionais dos integrantes do corpo docente são:

I - assumir, superintender e fiscalizar o processo de docência, de pesquisa, de extensão e
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da avaliação da aprendizagem no âmbito da disciplina de que for responsável;

II - assumir, por designação do respectivo curso, encargos de ensino, pesquisa e

extensão;

III - cumprir os encargos e participar de comissões sempre que indicado, no interesse do

ensino, da pesquisa e da extensão.

Os cargos ou funções docentes da Instituição são acessíveis a todos quantos satisfaçam

os requisitos estabelecidos pelo PCD. Entendem-se como atividades docentes aquelas que são

adequadas ao sistema do ensino, indissociável da pesquisa e extensão.

O corpo docente da Instituição será constituído pelo pessoal que nela exerça atividades

de ensino, pesquisa e extensão, bem como outras atividades referentes à administração

universitária, que cabem aos docentes de nível superior – como coordenação de curso. A

idoneidade profissional, a capacidade didática, a integridade moral e a boa conduta, são

condições fundamentais para o Corpo Docente da instituição.

Os critérios de seleção e contratação dos docentes, integrante do Corpo Docente, são

estabelecidos pela Resolução CONSEPE 015/2015, de 26 de outubro de 2015, disponível no site

da instituição,

http://www.unicep.edu.br/docs/resolucoes_portarias/RESOLUCAO_CONSEPE_015_2015.pdf.

Esta Resolução regulamenta o processo de seleção de pessoal docente para ingresso no Quadro

de Carreira do UNICEP, conforme previsto no Quadro de Carreira dos Docentes. O processo de

seleção de pessoal docente do UNICEP é constituído por uma série de atos estabelecidos, nesta

Resolução, mediante seleção por prova didática, títulos e entrevista e, destina-se a assegurar a

observância dos princípios de isonomia e de qualidade e a classificar, no maior e melhor

interesse, candidatos para seu quadro docente, conforme critérios contidos na referida

Resolução: Avaliação didática onde são avaliadas as capacidades de docência do candidato;

Avaliação de Títulos pelo Curriculum Vitae nos seguintes aspectos: Experiência Docente no

Ensino Superior, Produção Intelectual e Científica (dos últimos 05 anos), Pesquisa e Extensão,

Experiência de Docência e Experiência Profissional, não Docente.

A política institucional das ações Docente no percentual de disciplinas à distância dos

cursos presenciais, ocorre através do acompanhamento realizado pela assessoria pedagógica que

é desempenhada por um Docente integrante da Equipe Didático-pedagógica do setor de EaD da

Instituição. O assessor pedagógico, conforme descrito no Programa de Desenvolvimento de

Material Educacional para a Educação à Distância do UNICEP possui as seguintes funções:

orientar sobre as funcionalidades do ambiente; revisar o plano de aula em relação ao uso

adequado das Ferramentas do D2L; sugerir metodologias adequados à EaD; realizar reuniões de

acompanhamento com o Docente/monitor da disciplina visando avaliar o andamento dela;

orientar o Docente em relação à padronização/desenvolvimento de materiais educacionais.
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Periodicamente, o assessor pedagógico agenda encontros com cada Docente com o objetivo de

discutir o andamento da disciplina, auxiliando-o no aprimoramento metodológico e tecnológico.

Há um entendimento por parte da Instituição de que o Docente, ao trabalhar na modalidade

EaD, está (re)aprendendo a trabalhar de uma nova forma, considerando as especificidades e

características próprias dessa modalidade educativa. Assim, a Instituição preocupa-se em prover

instrumentos, técnicas e assessorias de forma que as disciplinas na modalidade EaD tenham a

qualidade exigida pela instituição. Com isso, o papel da assessoria pedagógica específica para as

disciplinas à distância visam apoiar o Docente no seu (re)fazer pedagógico e na sua inserção

nessa nova modalidade de ensino.

Em relação às Políticas de Qualificação e Plano de Carreira Docente, o UNICEP busca

criar um ambiente de estímulo à capacitação docente, que se caracteriza pela realização de

programas de formação continuada e encontros sistemáticos dos docentes para a revisão da

prática pedagógica, tendo em vista a efetividade do ensino. O Plano Institucional de Capacitação

Docente, integrado por programas, tem por objetivo apoiar a qualificação dos membros do

Corpo Docente.

Considera-se, também, como elemento importante para a complementação da formação

docente o contexto da atuação coletiva dos docentes em torno dos projetos pedagógicos de

curso, na medida em que se cultiva o diálogo interdisciplinar, com a mesma intensidade, tanto

nos níveis pedagógicos próprios do curso quanto nos níveis práticos de projetos concretos.

A preocupação com o aprofundamento científico-metodológico do ensino constitui o

eixo condutor dos estudos e debates entre os docentes, num processo de reflexão que envolve o

papel do docente-educador, seu modo de atuação e os resultados de sua atividade.

O que se espera é a mudança de mentalidade do docente, com base no desenvolvimento

da consciência de que o seu trabalho está diretamente relacionado à dinâmica das mudanças

sociais e, em consequência, sua ação deve ser intencionalmente voltada para que o estudante

adote uma postura cada vez mais responsável e autônoma em relação aos estudos, tendo em

vista o seu reflexo na atuação profissional.

O Plano de Carreira Docente (PCD) regula as condições de admissão, demissão,

direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos membros do Corpo Docente do UNICEP. O

PCD foi protocolado no SDT/São Carlos - SP, sob número 46.264.002397/2009-11, em

27/08/2009 e, no momento, aguarda-se sua homologação pelo órgão competente do MTE, o que

não ocorreu até o final do ano de 2018.

As relações de trabalho dos membros do Corpo Docente da Instituição serão regidas

pela Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto Lei Nº 5452, de 1º de maio de 1943), artigos

específicos nºs 317 a 323, pelas Convenções Coletivas de Trabalho da categoria e pelo Plano de

Carreira Docente.
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Ao ser contratado, o docente passa a integrar o quadro de carreira de docente da

instituição. E para ascender aos níveis e categorias, os critérios são: a titulação docente, para

mudança de categoria; e tempo de serviço e/ou produtividade, para mudança de nível.

A regulamentação interna do UNICEP prevê a possibilidade de afastamento dos

docentes para aperfeiçoamento e participação em eventos científicos e tecnológicos, bem como,

para o exercício de funções administrativas na Instituição.

A Instituição prevê três tipos de regimes de trabalho: Regime de Tempo Integral (TI), no

qual o docente assume atividades em regime de 40 horas semanais, sendo 50% em sala de aula;

Regime de Tempo Parcial (TP), no qual o docente assume atividade em regime de 20 horas

semanais, sendo 75% delas em sala de aula; e Regime Especial (RE), no qual os docentes são

contratados exclusivamente para atividades em sala de aula.

Os professores em Tempo Integral e Parcial notadamente se envolvem mais com os

projetos da Instituição, enquanto os horistas concentram-se somente nas aulas. Entretanto,

procura seguir o que é exigido pelo MEC em termos percentuais de contratação de mestres,

doutores e de contratação como horista, por tempo integral e parcial.

Em 2021, o Corpo Docente do UNICEP dos três campi são: 298 Docentes, assim

distribuídos: 135 doutores, 109 mestres e 51 especialistas. Quanto ao regime de trabalho, 20%

dos Docentes estão contratados em regime de tempo integral.

As Tabelas 24 e 25 apresentam a composição, titulação e regime de trabalho do corpo

docente do UNICEP, em 2021.

Tabela 24. Titulação do Corpo Docente, UNICEP, em 2021

CAMPUS Doutorado Mestrado Especialização Total Geral

Porto Ferreira 12 9 9 31

Rio Claro 16 25 17 59

São Carlos 107 76 25 208

Total Geral 135 109 51 298

Fonte: Procuradoria Institucional do UNICEP (2021).

Tabela 25. Regime de Trabalho do Corpo Docente, UNICEP, 2021.

CAMPUS Integral Parcial Horista Total Geral

Porto Ferreira 8 10 12 31

Rio Claro 8 21 28 59

São Carlos 43 79 86 208

Total Geral 59 110 126 298
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Fonte: Procuradoria Institucional do UNICEP (2021).

Destaca-se que o corpo docente da UNICEP no ano de 2021, na titulação de docentes

com pós-graduação stricto sensu, possui um percentual de 81,87% que é muito superior ao

percentual mínimo de 33% de docentes com pós-graduação stricto sensu, previsto na legislação

para Centros Universitários. O referido índice de titulação deverá ser mantido ou ampliado ao

longo da vigência do PDI (2018-2022). Essa alta titulação, entre outros fatores, tem garantido

que os cursos sejam avaliados e aprovados pelos órgãos reguladores.

Geralmente, os professores desempenham a função docente combinada com outras

atividades institucionais dispostas nos contratos de trabalho, tais como: pesquisa, orientação de

pesquisa, comissões, coordenações, laboratórios, núcleo docente estruturante, atividades de

gestão, entre outras.

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

O PDI 2018-2022 apresenta nas suas diretivas que o Corpo Técnico-Administrativo é

constituído por todos os servidores não docentes, que tem a seu cargo os serviços

administrativos e técnicos de apoio necessários ao funcionamento das atividades de ensino,

pesquisa e extensão.

Os cargos ou funções Técnico-Administrativos da Instituição são acessíveis a todos

quantos satisfaçam os requisitos estabelecidos no Plano de Carreira dos Funcionários

Técnico-Administrativos - PCFTA. São consideradas atividades do pessoal

Técnico-Administrativo: as relacionadas com a permanente manutenção e adequação do apoio

técnico, administrativo e operacional necessário ao cumprimento dos objetivos institucionais do

UNICEP; e, aquelas inerentes ao exercício de Direção, Chefia, Coordenação, Assessoramento e

Assistência, na própria Instituição, desde que não desempenhadas por pessoal Docente nela

lotado.

O PCFTA regula as condições de admissão, demissão, progressão funcional, condições

de remuneração, direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos membros do Corpo

Técnico-Administrativo do UNICEP. O Plano de Carreira dos Funcionários

Técnico-Administrativos, protocolado no SDT/ São Carlos - SP, sob número

46.264.002397/2009-11 em 27/08/2009, e no momento, aguarda-se a sua homologação pelo

órgão competente do MET, o que não ocorreu até o final do ano de 2018. Assim sendo, com

base no artigo 461 e seus parágrafos da Lei 13.467, de 13/07/2017, publicado no DOU em

14/07/2017, o Conselho Universitário do UNICEP, pela Resolução CONSUN 001, de 12 de
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março de 2018 e, o CONSUN, em reunião de 22/03/2018, referendou e aprovou a referida

Resolução. As discriminações ocupacionais do pessoal Técnico-Administrativo estão previstas

no PCFTA.

O UNICEP possui uma política para formação e qualificação permanente do Corpo

Técnico-Administrativo.

O provimento de cargo Técnico-Administrativo no Plano da Associação de Escolas

Reunidas Ltda. far-se-á no nível inicial, mediante processo de recrutamento e seleção. Compete

ao órgão de Recursos Humanos a execução das providências cabíveis para integração do

recém-contratado ao ambiente de trabalho, através de treinamento, visando, entre outros

objetivos, a dar-lhe conhecimento: a) da realidade da Associação de Escolas Reunidas Ltda

(ASSER), mantenedora do UNICEP; b) de seus direitos e deveres para com a ASSER; c) das

formas de progressão e ascensão funcional; e, d) além dos objetivos previstos, o funcionário

será submetido a processo sistemático de ambientação ao trabalho.

A qualificação na carreira do Corpo Técnico-Administrativo está implantada por meio

de uma política de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal Técnico-Administrativo, sendo

constituída por um programa com orçamento específico. A valorização está prevista na tabela

do PCFTA com pontuação para efeitos de Reclassificação, Ascensão e Progressão Funcional por

Titulação e Qualificação na Carreira dos Funcionários Técnico-Administrativos.

O regime de trabalho para o Corpo Técnico-Administrativo será de 44 horas semanais,

ressalvados os casos em que a legislação específica estabeleça diferente jornada de trabalho.

Além da remuneração do cargo, o membro do Corpo Técnico-Administrativo da

Instituição poderá receber as seguintes vantagens pecuniárias: a) diárias; b) ajuda de custo; c)

adicional de insalubridade e/ou periculosidade, de acordo com a legislação vigente; e, d)

pró-labore.

O UNICEP possui nos três campi, no anos de 2020 e 2021, 121 e 119 funcionários

técnicos administrativos respectivamente. Destaca-se que dentre estes, sendo um com

necessidade especial. A seguir estão apresentados os dados e indicadores relativos ao Corpo

Técnico-Administrativo da Instituição.

PESQUISA DE OPINIÃO – AUTOAVALIAÇÃO

Um questionário sobre a gestão do UNICEP foi criado e hospedado em plataforma

eletrônica. O Departamento de Recursos Humanos encaminhou e-mail ao corpo

técnico-administrativo, contendo o formulário eletrônico para avaliar aspectos da gestão

universitária, considerando-se os indicadores importantes das políticas de pessoal da Instituição.

As respostas foram espontâneas. Convém esclarecer que no momento da aplicação da pesquisa
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do NAC/CPA, o UNICEP contava com um quadro de 121 funcionários técnico-administrativos.

Desse total, foram obtidas as respostas, aproximadamente 50,41% da amostra total, sendo 58%

do sexo feminino e 42% do sexo masculino.

A Figura 57 mostra a distribuição por sexo e a Figura 58 o tempo de Ingresso do Corpo

Técnico-Administrativo. A maioria dos funcionários trabalham na Unicep há mais de 5 anos,

percebe-se baixa rotatividade de funcionários.

Figura 40. Distribuição do Corpo Técnico-Administrativo por sexo, UNICEP, 2020.
Fonte: NAC (Ciclo Avaliativo,2020)
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Figura 41. Tempo de Ingresso do Corpo Técnico-Administrativo por gênero, UNICEP, 2020.
Fonte: NAC (Ciclo avaliativo, 2020)

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

A Tabela 28 apresenta as percepções, realizadas no ciclo avaliativo de 2021, de 62

docentes e 57 funcionários técnico-administrativos em relação à gestão universitária.

Tabela 28. Pontos Fortes e Oportunidades de Melhorias segundo os docentes e funcionários

técnico-administrativos, UNICEP, Ciclo Avaliativo 2021.

Pontos Fortes Oportunidades de Melhorias
- Corpo docente altamente qualificado

(maioria mestres e doutores) com regime de
tempo de trabalho parcial e integral
equilibrado em relação aos docentes

horistas.
- No tocante ao corpo

técnico-administrativo: pessoal
competente, eclético e versátil.

- Boa qualificação dos funcionários: boa
parte dos funcionários possui nível

superior.
- Maioria dos funcionários trabalha há

mais de cinco anos na Instituição. Há baixa
rotatividade de funcionários.

- Formação e aprimoramento docente e dos
funcionários.

- Sistema de Comunicação Interna (Visual
e Imprensa)

- Análise de perspectivas de crescimento com relação aos
cargos e salários tanto de docentes quanto dos

funcionários;

- Maior autonomia na resolução de problemas,
especialmente financeiros.

- Refeitório funcionários;

- Docentes do UNICEP especializados em questões
comportamentais, relações interpessoais, ética e gestão

de pessoas podem realizar oficinas e treinamento para os
funcionários técnico-administrativos e docentes.

- Melhoria no sistema interno de comunicação;

- Desburocratização e descentralização nas estruturas
administrativas;
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- Estreitamento e alinhamento do pessoal de apoio com
Gestão, através de reuniões frequentes para a avaliação
das atividades e proposta de ações, visando à melhoria

dos serviços;

Implantação da ferramenta de Gestão ERP (sistema de
informática responsável por cuidar de todas as

operações diárias da empresa, desde o Faturamento até o
balanço contábil, de Compras a fluxo de caixa, de

apuração de impostos a Administração de Pessoal, de
inventário de estoque às contas a receber, do ponto dos

funcionários a controle do maquinário da fábrica, enfim,
todo o trabalho administrativo e operacional feito na

empresa)
Fonte: NAC (2019)

Tabela 29. Itens identificados pela CPA e ações realizadas pela IES, UNICEP, Ciclo Avaliativo

2021.

Itens detectados pela CPA Ações realizadas pela IES

Aprimoramento Docente e
Capacitação do Corpo
técnico-administrativo

- Incentivo aos docentes e funcionários para realizarem cursos e
atualização profissional: 100% de bolsa para cursar

especialização e MBAs;
- Docentes do próprio UNICEP são convidados a ministrar

disciplinas nos cursos de especialização e extensão universitária,
aproveitando suas habilidades e conhecimentos, o que também é

fator motivacional para esses profissionais.
- Oferta de palestras e oficinas para formação de funcionários e

docentes;
- Adequação dos horários dos funcionários em relação aos

horários das aulas: oferta de cursos de especialização e MBA aos
sábados e na modalidade semipresencial.

Fonte: NAC (2020)

BALANÇO DAS POLÍTICAS DE PESSOAL DA UNICEP

O UNICEP tem se preocupado em contratar e manter, em seu quadro de colaboradores,

docentes e funcionários técnico-administrativos altamente qualificados, oferecendo

oportunidade de aprimoramento profissional, especialmente, em cursos de pós-graduação lato

sensu, no contexto da Instituição, que contribuam para a melhoria dos serviços administrativos,

bem como das atividades acadêmicas, visando à utilização de metodologias ativas de ensino,

tendo em vista o tripé ensino-pesquisa-extensão. Considera-se a importância de incentivar os

docentes da Instituição para que contribuam com seus conhecimentos e habilidades nas políticas

de capacitação. Adicionalmente, a Instituição tem se preocupado com o processo de reflexão e
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efetivação de perspectivas de crescimento de seus colaboradores, de acordo com a

sustentabilidade financeira da Instituição, em especial, mediante o risco de retração no número

de estudantes, no momento atual de crise econômica que o país atravessa. Esforços ainda estão

sendo realizados para o devido incremento neste aspecto. Ressaltamos que para as IES

permanecerem competitivas e eficazes, à médio e longo prazo, precisam gerir mudanças em

seus produtos, serviços, estratégias, tecnologias e, sobretudo, possuir uma equipe de

colaboradores bem treinados e capacitados para o novo contexto global. O investimento

institucional no capital intangível torna-se uma necessidade de sobrevivência nesse mercado

atual.

4.2 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA IES, ESPECIALMENTE 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

Gestão da Instituição

O PDI (2018-2022) indica que o modelo de Política de Gestão do UNICEP contemplará

em suas ações a gestão por competências, a racionalidade, a alocação de recursos orçamentários

de forma participativa e democrática, a humanização das relações e a transparência e

democratização dos processos administrativos e acadêmicos.

A estrutura organizacional e as responsabilidades das unidades acadêmicas e administrativas

estão claramente definidas no Estatuto da instituição e no Regimento Geral.

A gestão do UNICEP é exercida por órgãos de Administração Superior, que abrangem

a Chancelaria, o Conselho Universitário (CONSUN), o Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão (CONSEPE) e a Diretoria; pelos órgãos de Administração Acadêmica, que englobam

os Conselhos de Cursos, Núcleo Docente Estruturante e as Coordenadorias de Cursos, e pelos

órgãos suplementares, que aabrange, a Ouvidoria Geral, a Secretaria Acadêmica, a Biblioteca e

demais núcleos destinados ao apoio às atividades de ensino, extensão e pesquisa.

O Estatuto detalha o funcionamento, a composição, o mandato e as atribuições dos

órgãos da Administração Superior e Acadêmica.

O PDI (2018-2022, p. 107) estabelece o seguinte Organograma Institucional e

Acadêmico:
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Figura 42. Organograma Institucional e Acadêmico, UNICEP, 2018.

Desde 2001, quando o UNICEP passou à categoria de Centro Universitário, houve um

crescimento de todos os aspectos institucionais o que tem demandado um processo contínuo de

transformações e melhorias na vida universitária, o que implica em ações direcionadas a todos

os segmentos (docentes, discentes e técnico-administrativos), tornando os processos de trabalho

mais sistematizados e ágeis, sem perder de vista a leveza, as relações horizontalizadas, o

cuidado com as pessoas, que são elementos essenciais para a prestação de serviços de qualidade,

tendo por foco a satisfação de sua comunidade.

A comunicação formal entre a administração e a comunidade acadêmica ocorre por

meio de portarias, instruções normativas e comunicados. A comunicação atinge, objetivamente,

os níveis envolvidos nos processos.

Nesse sentido, a avaliação da gestão da Instituição deve considerar os seguintes aspectos

como passíveis de análise:

I - O funcionamento dos órgãos colegiados;

II - A representatividade dos órgãos colegiados;
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III - A efetividade dos órgãos colegiados;

IV - A existência de diretrizes emanadas pela Administração Superior;

V - O grau de participação da comunidade acadêmica na elaboração das diretrizes;

VI - A eficiência dos sistemas de informação e dos fluxos de comunicação entre a

comunidade acadêmica;

VII - A formalização de uma estrutura organizacional formal e sua efetivação na prática;

VIII - A formalização das atribuições dos órgãos da administração superior, acadêmica e

suplementar;

IX - A existência de mecanismos formais de comunicação e de condução de processos;

X - A funcionabilidade do organograma Acadêmico / Administrativo.

O NAC/CPA construiu a cadeia de valor da UNICEP com o objetivo de utiliza-lá para

um enfoque mais eficiente e amplo, exógeno à empresa. Essa cadeia é constituída por um

conjunto de atividades criadoras de valor.

O objetivo deste modelo é identificar os principais fluxos de processos dentro de uma

organização. O modelo é essencialmente um fluxograma de processos específicos de alto nível,

interligados para mostrar fluxos de processo, os quais podem ainda ser divididos em

subprocessos e suas atividades de apoio. No próximo ciclo avaliativo, pretende-se acompanhar

os macroprocessos de planejamento, gestão e apoio.

O parecer da análise qualitativa realizada pela CPA da organização e gestão do UNICEP

destaca os seguintes pontos:

1) Há existência de plano de gestão e/ou plano de metas com adequação da gestão ao

cumprimento dos objetivos e projetos institucionais, e, coerência com a estrutura organizacional

oficial;

2) O funcionamento, composição e atribuição dos órgãos colegiados estão de acordo com o

Estatuto;

3) A gestão nas tomadas de decisões institucionais está de acordo com as finalidades educativas;

4) O uso da gestão estratégica para antecipar problemas e soluções;

5) Os atores na gestão administrativa, em suas decisões, são consensuais e normativos;

6) Os investimentos na comunicação e divulgação da informação são fluidos em todos os níveis;

7) Os procedimentos são adequados e conhecidos para organizar e conduzir os processos de

tomada de decisão em todos os níveis;

8) Em todos os Órgãos Superiores e de Cursos, existem procedimentos adequados e conhecidos

para organizar e conduzir os processos de tomada de decisão;

9) Em todos os Órgãos Superiores e de Cursos, existem instâncias de apoio, participação e

consulta para tomada de decisão: são os Conselhos Superiores e os Conselhos de Cursos.
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Existem reuniões ordinárias e extraordinárias e são descentralizadas e adequadas para a gestão

da instituição;

10) Os sistemas de arquivo e registro são eficientes para a gestão de todos os setores do

UNICEP;

11) Existem instruções normativas formuladas e conhecidas sobre os procedimentos

institucionais (estatutos, regimentos, organogramas, regulamentos internos, normas acadêmicas

e outros);

12) Os órgãos colegiados funcionam, permitindo a participação e a democracia interna, com

critérios de sua composição;

13) Existe um organograma institucional explicitando a hierarquia das funções e a dinâmica de

funcionamento do UNICEP e dos Cursos previsto no Estatuto...”

Pesquisa Institucional Sobre Funcionamento, Representatividade e Efetividade dos Órgãos

Colegiados, Representatividade de Conselhos e Gestão da IES

O NAC/CPA desenvolveu uma pesquisa para mapear o conhecimento sobre os órgãos

superiores do UNICEP. Realizou-se entrevistas com 24 coordenadores e com os quatro

Diretores (de Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Ensino). Aplicou, também, um questionário

para funcionários e docentes para avaliação dos conselhos superiores, gestão e clima

organizacional. Participaram desta etapa da pesquisa 67 docentes, 57 funcionários

técnicos-administrativos, 24 coordenadores de curso de graduação e 4 diretores. Os principais

pontos destacados são:

I - Órgãos colegiados

De uma maneira geral, os órgãos colegiados mantiveram-se ativos e com autonomia

para resolver problemas de caráter acadêmico nas áreas Técnico-administrativa, Docente e

Discente.

Os Conselhos de Cursos foram os que apresentaram maior atividade, funcionando com

expressiva representatividade de docentes e estudantes, com autonomia apropriada para a

resolução de problemas de caráter acadêmico.

As reuniões do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino e Pesquisa ocorreram

com maior frequência neste período, dada a necessidade da elaboração e aprovação do novo PDI

(2018-2022).

Apresentam-se em seguida, os resultados da pesquisa sobre os órgãos colegiados, tendo

a participação de 67 docentes. Os itens sobre os Conselhos Superiores (Conselho

Universitário-CONSUL e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE) e Conselhos de
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Curso foram analisados de maneira global em um minucioso trabalho de pesquisa realizado

entre os coordenadores e docentes da instituição, intitulado “Avaliação dos Conselhos de

Curso”

Dentre os aspectos comuns ressaltados pelos docentes e coordenadores, referentes aos

órgãos colegiados, destacam-se:

✔ 80% consideram importante os conselhos superiores;

✔ 43% conhecem o papel desses conselhos;

✔ 40% sabem que são os representantes nos Conselhos Superiores;

✔ 40% avaliaram com ótimo/bom os conselhos superiores em relação a tomada de

decisões;

✔ 51% consideram ótimo/bom o desempenho do respresentante junto a conselhos

superiores;

Sobre Conselhos de Curso de Graduação:

✔ 86% consideram de fundamental importância o Conselho de Curso de Graduação;

✔ 60% avaliam como ótimo/bom o desempenho de seu representante junto ao Conselho

de Curso;

✔ 54% conhecem o conselho do curso de graduação

II – Perspectiva dos Coordenadores, Docentes e Funcionários Técnico-Administrativos

sobre o Clima Organizacional, Operacionalidade e Gestão

A pesquisa “Avaliação do Clima Organizacional e Operacionalidade e Gestão” foi

conduzida para o ciclo avaliativo de 2021, com 57 docentes, 7 coordenadores, 39 funcionários

técnico-administrativos. Os principais resultados estão apresentados na figura 61 a seguir:
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Figura 43. Percepção do Corpo Técnico-Administrativo e Docentes em relação ao atendimento, resolução

de problemas e comunicação do Setor de Recursos Humanos UNICEP, 2021. Fonte: NAC (2021)

A figura 43  mostra o percentual de resposta da percepção dos funcionários

técnicos-administrativos para os serviços de setor pessoal. Percebe-se que a maioria dos

funcionários  considera ótima ou boa o atendimento, resolução de problemas e comunicação do

setor de recursos humanos.

Destacam-se na Tabela 30 as potencialidades, oportunidades de melhoria da

operacionalidade e gestão do UNICEP. As sugestões levantadas nas pesquisas entre

coordenadores, docentes e funcionários também foram consideradas.

Tabela 30. Potencialidades, Oportunidades de Melhorias e Sugestões da Operacionalidade e Gestão da

IES, UNICEP, Ciclo Avaliativo de 2021.

Potencialidades Oportunidades
de Melhorias Sugestões da CPA

Coordenadores
- Corpo Docente

altamente
qualificado;

- Maior autonomia
no cargo de

coordenador;

- Coordenadores de Curso participar do
planejamento de ações da IES;

- Definir objetivos e metas pelos relatórios de
autoavaliação dos Cursos;

- Objetivos com metas mensuráveis para
coordenadores;

- Monitorar a realização de metas e execução dos
planos de ações;
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- Implantação do Ciclo PDCA na gestão da IES;

Corpo Docente

-
Relacionamento

com
Coordenador do

Curso;

- Descentralização
e

Desburocratização
dos Processos

gerencias;

- Os docentes das áreas de: administração,
economia, gestão de pessoas e planejamento

estratégico demostram interesse em trabalhar em
projetos integrados com a gestão da IES;

Corpo Técnico-
Administrativo

Proximidade e
relacionamento
com o chefe do

setor;

Gestão
Participativa

- Aprimoramento do Departamento Pessoal;
- Realizações Periódicas de reuniões para avaliação e

integração;

Institucional

Credibilidade e
Imagem de
Centro de
Ensino de
Qualidade
(Pesquisas
Externas e

Ingressantes,
2019)

Foco na
qualidade de

ensino, pesquisa
e extensão;

-Parceria de IES com empresas para terceirização de
serviços e empresas privadas para enriquecimento da

oferta de programas e empresas privadas para
enriquecimento da oferta de programas e cursos;

-Parcerias estratégicas para ampliar o alcance
internacionais das IES;

- Intensificação das parcerias com empresas privadas
para assegurar fontes de financiamento.

Considerações dos Funcionários Técnico-Administrativos, Docentes e Coordenadores

Além da análise descritiva realizada nas seções anteriores, efetuou-se um levantamento

de informações que teve como finalidade diagnosticar que mudanças específicas os funcionários

sugeriam para melhorar a eficiência do seu setor e que barreiras os funcionários percebem na

implementação dessas mudanças. As questões foram abertas, para que os funcionários

técnico-administrativos, docentes e coordenadores pudessem externar espontaneamente suas

críticas e sugestões sobre os itens descritos acima.

Responderam a essas questões 57 docentes que corresponde a 52,3% desta categoria; 39

funcionários técnico-administrativos que corresponde a 35,88% do total desta categoria; e, 7

coordenadores que correspondem a 6,4% da categoria no UNICEP.

Dentre as respostas coletadas dos funcionários, destacam-se três dimensões de

sugestões: infraestrutura (descrita no Eixo 5), mudanças relacionadas à operacionalidade e

gestão da IES e mudanças relacionadas à carreira dos funcionários técnicos-administrativos

(discutida no Eixo 4).

Dentre os aspectos comuns ressaltados pelos funcionários, docentes e coordenadores,

referentes ao aprimoramento da operacionalidade e gestão da IES, destacam-se:
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✔ Ambientes mais abertos e coloridos, com estações de trabalho compartilhada

(co-working), acreditando que ambientes melhores auxiliam em uma melhor produtividade,

criatividade e colaboração no trabalho.

✔ Aprimoramento Departamento de Recursos Humanos;

✔ Instituição fornecer oportunidades de formação continuada para funcionários e

docentes;

✔ Maior comunicação entre os setores;

✔ Informações sobre o Plano Estratégico para execução de objetivos e metas mensuráveis.

✔ Maior investimento da IES em cursos de desenvolvimento profissional;

Tabela 31. Identificação e ações realizadas pela IES, UNICEP, Ciclo Avaliativo de 2021.
Itens detectados pela CPA Ações Realizadas pela IES

- Melhorias de Infraestrutura
no Ambiente de Trabalho

- Várias ações foram feitas para melhorar a infraestrutura dos
coordenadores e docentes na IES no período: Climatização das
salas dos coordenadores, aprimoramento e aumento da sala dos

docentes.

- Comunicação entre os
Setores

- A Mantenedora tem contratado consultorias especializadas em
comunicação interna e externa e várias ações tem sido feita para

melhorar o endomarketing e comunicação de integração de setores;
- Melhoria no Departamento

de Recursos Humanos
- A IES tem ampliado o número de funcionárias (os) no quadro de

RH. Treinado os funcionários para trabalhar em equipe;
Horários de atendimento aos funcionários ampliado.

- Instituição fornecer
oportunidades de formação

continuada para funcionários
e docentes

- A IES ofereceu em 2016 um MBA específico para docentes e
coordenadores “Gestão Docência e Novas Metodologias” Esse

curso teve a duração de 1 ano e meio.
Várias oficinas de Aprendizagem baseadas em projetos (PBL)

foram oferecidas pela UNICEP.

BALANÇO DA GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

A instituição tem como foco essencial a qualidade do ensino tanto presencial quanto a

distância e tem concentrando seus esforços financeiros para a sustentabilidade e aprimoramento

dos cursos de graduação existentes, iniciando com o curso de graduação de Administração, em

1972, até o ano atual 2020, com a oferta de 25 cursos de graduação presencial e 6 cursos a

distância. O cenário econômico do país tem sido de crise econômica e recessão, impactando

com cortes dos financiamentos estudantis tais como: FIES e PROUNI. Soma-se a isso, o desafio

da formação de grandes oligopólios no ensino superior privado de 2003 a 2016, aumentando a
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concorrência de ofertas de vagas e diminuindo preços de mensalidades. Entretanto, além da

oferta e constantes investimentos nos 22 cursos de graduação, o UNICEP, acrescentou três

novos cursos de graduação: Medicina Veterinária, Engenharia Agronômica e Odontologia,

mostrando assim a pujança empreendedora da mantenedora da UNICEP que acredita no

desenvolvimento e expansão econômica do país. Para isso faz grandes investimentos financeiros

contínuos em laboratórios e infraestrutura: Núcleo de Práticas Jurídicas, investimentos em

plataforma para ensino à distância, adquiriu um sítio para o curso de Engenharia Agronômica,

em 2015, construiu um hospital veterinário, em 2016, montou laboratórios específicos de

Odontologia, em 2016, e contratou profissionais capacitados nas áreas específicas dos cursos. É

importante ressaltar que há 45 anos a Instituição tem prezado pela qualidade do ensino sempre

com austeridade financeira em sua gestão. As demandas de infraestrutura dos cursos de

graduação, extensão e pós-graduação estão em constante melhoria, sendo que todos os itens

estão arrolados no último relatório institucional da CPA de 2018, entregue em março de 2019.

Desde sua abertura a UNICEP tem valorizado talentos internos, muitos estudantes iniciaram

como estagiários e fizeram carreira na instituição e alcançaram altos cargos gerenciais tais

como: Diretor Geral, Vice-Diretor, Diretor de Extensão, Procurador Institucional,

Coordenadores e Coordenadoras de Curso. Além disso, as pesquisas internas mostram que há

funcionárias (os) que trabalham no UNICEP desde sua abertura. A maioria dos funcionários e

funcionárias técnicos (as) administrativos (as) e docentes trabalha há mais de 10 anos na IES.

Portanto, o UNICEP tem mostrado a otimização, priorização e valorização de seus recursos

humanos.

A instituição tem buscado uma gestão participativa, por órgãos de Administração

Superior, que abrangem, o Conselho Universitário (CONSUN), o Conselho de Ensino Pesquisa

e Extensão (CONSEPE), as Diretorias e os órgãos de Administração Acadêmica, que englobam

os Conselhos de Cursos e as Coordenadorias de Cursos. Os cursos de graduação têm o suporte

na gestão dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) que no ano de 2018 foi reestruturado e

criada uma agenda de reuniões para alinhamento das metas estabelecidas em co-parceria pelo

CDI e Mantenedora. O acompanhamento das ações para alcance dos resultados será realizado

pela CPA como um ciclo anual de PDCA.

Com relação à macroestrutura da IES, busca-se continuamente uma gestão participativa

e de comunicação. Além disso, atrelando-se a aderência dos métodos empresariais à educação

superior, busca-se estabelecer indicadores de qualidade, visando a captação e retenção dos

alunos. Para oportunizar as mudanças de melhoria no UNICEP, a equipe gestora está

implantando a gestão de qualidade do ensino superior - gestão estratégica, considerando-se

metas e projetos pelo método SMART (objetivos mensuráveis, atingíveis, realísticos e

temporalmente definidos).

Relatório de Autoavaliação Institucional 2021/2022 182



Relatório de Autoavaliação Institucional 2021/2022 183



Relatório de Autoavaliação Institucional 2021/2022 184



5.1 INFRAESTRUTURA

O campus Acadêmico do UNICEP é situado na Rua Miguel Petroni, 5111, Jardim

Centenário, CEP-13.563-470 – São Carlos-SP, centro do Estado de São Paulo. Conta, também,

com um campus com aparato administrativo, situado na Rua Pedro Bianchi, 111 - Vila Alpes,

CEP-13.570-300, São Carlos-SP.

O campus Acadêmico abriga 25 cursos de graduação, um curso de educação à distância,

e variados cursos de pós-graduação, presenciais, semipresenciais, corporativos e de extensão,

conforme já descrito anteriormente. Ele está inserido numa área total de 104.000 m2 e, para o

funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, as edificações são construídas em

módulos térreos e módulos de dois pavimentos destinados às salas de aulas convencionais e

laboratórios e, ainda, abriga instalações para Secretaria Acadêmica, Tesouraria, Setor de

estudantes, Setor de Desenvolvimento, Setor de Imprensa, Telefonia, Centro de Informática.

Existem prédios térreos para a área de Saúde, o chamado Complexo Multidisciplinar de Saúde

que abriga os laboratórios, uma farmácia e mais dois módulos térreos para o curso de

Arquitetura e Urbanismo. Existem ainda instalações apropriadas para a Diretoria de

Pós-Graduação e dos Cursos de Extensão e para Centro Integrado de Pesquisa (CENIP), salas

destinadas ao corpo docente, Diretoria, coordenadores de cursos de graduação, secretaria e,

também, as instalações da Biblioteca Comunitária do UNICEP, além de sala na qual ficam

depositados os recursos audiovisuais de multimídia.

Ademais, conta com um Centro de Comunicação Visual e Artes Gráficas cujo objetivo é

a criação de folders, banners, painéis e outdoors para divulgar eventos, cursos e vestibular

organizados pela IES. Possui também uma Unidade de apoio aos professores e coordenadores de

curso quanto ao fornecimento de materiais de consumo, além do agendamento e

disponibilização de equipamentos audiovisuais nas salas de aula.

Conta com duas cantinas no campus Acadêmico, além de duas reprografias que

funcionam nos períodos diurno e noturno. Existe um amplo estacionamento no interior do

campus.
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CAMPUS ACADÊMICO

Figura 44. Vista aérea e localização dos setores do UNICEP

Com a criação recente de três novos cursos de graduação (Medicina Veterinária,

Engenharia Agronômica e Odontologia), além dos investimentos financeiros contínuos em

laboratórios e infraestrutura, a Mantenedora intensificou a atenção aos novos laboratórios, assim

como, no aprimoramento da Plataforma para ensino à distância.

Tabela 32. Dimensões das unidades mencionadas no CAMPUS ACADÊMICO - Área Externa –

Pátio 1 e Pátio 2, UNICEP, 2019.

Especificação dos Espaços Dimensões Pátio 1 Dimensões Pátio 2
Área de Alimentação/Lazer 312 m² 190 m²
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Cantina 28 m² 23 m²
Reprografia (xérox) 15 m² 18 m²

O campus Acadêmico conta com aproximadamente 110 salas de aulas para atender às

aulas teóricas dos diferentes cursos de graduação ofertados pela Instituição, além de todas as

demais atividades de pós-graduação e extensão. Alguns espaços passam por ajustes constantes,

para possibilitar os ambientes necessários para atender às demandas dos cursos.

As salas são equipadas com ventiladores industriais fixos com baixo nível de ruído, ar

condicionado (em alguns blocos), lousas amplas quadriculadas ou quadro branco, telas de

retroprojeção retráteis fixas e carteiras estofadas. As carteiras não são fixadas, o que possibilita

ao docente organizar o espaço educativo adequando-o às metodologias ativas de ensino e

aprendizagem.

Instalações para docentes e para o coordenador

Existem instalações específicas para os docentes, salas de professores onde estão

instalados equipamentos computacionais e salas para atendimento aos estudantes. As salas dos

coordenadores são equipadas com computadores, que permitem o desenvolvimento de todo

trabalho referente à coordenação dos cursos. Os equipamentos estão conectados em rede de

internet.

Instalações Administrativas

Os dois campi, o Administrativo e o Acadêmico, possuem instalações administrativas da

Mantenedora e da Instituição, que ocupam módulos distintos daqueles destinados às atividades

de ensino e aprendizagem.

Existem dependências específicas para os setores financeiro, de gestão da Mantenedora,

de Diretoria, de secretaria acadêmica, de sistema acadêmico de desenvolvimento, de imprensa,

de reprografia para documentos internos, de telefonia, cozinha, sanitários em números suficiente

para atendimento de estudantes em todos os blocos destinados às salas de aula.

Os dois campi possuem boas condições de acesso às pessoas com necessidades

especiais, traduzidas pela existência de rampas com inclinações adequadas para movimentação

interna, em todos os blocos destinados às salas de aula e, também, em todos os laboratórios,

instalações sanitárias apropriadas e vagas de estacionamento reservadas especialmente para as

pessoas com necessidades especiais.
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Conservação, manutenção e limpeza

Aspectos relacionados à limpeza, conservação, aparência e estética são merecedores de

intervenção constante, de forma a assegurar a toda comunidade acadêmica as melhores

condições de conforto físico e ambiental para o adequado desempenho de suas atividades.

O trabalho de conservação e manutenção é executado por pessoal próprio, contratado

diretamente pela Mantenedora, segundo as normas da CLT, em jornada de trabalho semanal de

44 horas, em quantidade e qualidade suficientes para suprir as demandas do setor e, também,

por empresas prestadoras de serviço. A limpeza geral é realizada por pessoal terceirizado de

empresa de prestação de serviços.

Infraestrutura para o atendimento às pessoas com necessidades especiais

Tomando como referência a Norma Brasil 9050, da Associação Brasileira de Normas

Técnicas, a estrutura física (edificações, espaço, mobiliário e equipamentos) construída ou a

construir está de acordo com as seguintes preocupações básicas:

Garantir no mínimo um acesso a usuários de cadeiras de rodas, deficiência física com

dificuldade de locomoção temporária ou permanente, vinculado à circulação principal e às

circulações de emergência. Existem sinalização informativa, indicativa e direcional da

localização do acesso específico;

As áreas de circulação estão planejadas de modo a assegurar uma faixa de circulação

livre de barreiras e obstáculos, possibilitando a aproximação aos objetos e elementos acima e

abaixo do raio de ação da pessoa sentada, que utilize, ou não, cadeira de rodas, e com largura

mínima adequada. Possui superfície regular, firme, estável e antiderrapante, sob qualquer

condição climática e em caso de desníveis são instaladas rampas guarnecidas por corrimão;

São construídas guias de balizamento, em forma de ressalto para orientação e maior

proteção de pessoas com deficiência sensorial visual;

As portas têm vão livre de no mínimo 0,80m, com maçanetas tipo alavanca, sendo que

as dos sanitários são com barra horizontal para facilitar o seu fechamento. O seu revestimento é

resistente a impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas;

Os sanitários estão localizados em lugares acessíveis, próximos à circulação principal e

devidamente sinalizados, com barras de apoio nas paredes e demais dependências adequadas ao
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uso de pessoas com deficiência física com dificuldade de locomoção temporária ou permanente

e deficiência sensorial visual;

As salas de reunião são acessíveis para pessoas com deficiências, na área destinada

tanto ao público quanto aos participantes e funcionários. Nos auditórios, estão reservados

espaços para cadeira de rodas e assentos para pessoas com deficiência ambulatória parcial,

temporária ou permanente;

A biblioteca, área cultural e outros ambientes de natureza similar, dispõem de espaços

reservados para pessoa que utilize cadeira de rodas e de lugares específicos para pessoa com

deficiência auditiva e visual e o respectivo acompanhante, de modo a facilitar-lhe as condições

de acesso, circulação e comunicação;

No estacionamento são reservadas vagas para veículos dirigidos por pessoas com

deficiência ambulatorial, prevendo-se condições de sinalização, espaço adicional para a

circulação de cadeiras de rodas, áreas de circulação adequada quanto a piso, guias, etc;

Os lavabos, bebedouros e telefones públicos são instalados em altura acessível aos

usuários de cadeira de rodas, para atender aos estudantes e funcionários com deficiência física

ou mobilidade reduzida.

A Instituição se compromete em prover infraestrutura para proporcionar, caso seja

solicitado pela pessoa com deficiência, sala de apoio especial para estudantes com deficiência

visual e auditiva, desde o ingresso até a conclusão do curso. Destaca-se que houve grande

investimento e os avanços neste quesito são observáveis no campus, por meio das rampas de

acesso, corrimãos, piso guia para deficientes visuais, sinalização facilitando desse modo a

inclusão das pessoas com deficiência e o respeito à diversidade.

BIBLIOTECA

A Biblioteca do UNICEP possui um espaço físico adequado com uma boa iluminação,

com extintor de incêndio, rampa de acesso para pessoas com necessidades especiais, e

sinalização bem distribuída e de fácil entendimento para que os estudantes possam compreender

e ter agilidade na busca desejada. Conta com recepção, balcão de atendimento com terminais de

empréstimo e devolução do material bibliográfico e uma equipe qualificada para esclarecer

dúvidas e efetuar os serviços. Possui terminais de consulta, tendo todo o catálogo do acervo

informatizado por meio de base de dados e também via internet, podendo ser consultado por

título, autor, assunto e palavras-chave.
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A biblioteca possui um espaço reservado para multimídia com terminais de acesso à

internet sob orientação de monitores que auxiliam na pesquisa, colocando também à disposição

dos estudantes uma videoteca. Existe ainda um espaço reservado para estudo individual do

estudante. Todo material da biblioteca é processado e catalogado segundo as normas do AACR2

e classificado pelo Sistema de Classificação Decimal Dewey (SCDD), sendo etiquetados,

inseridos na base e colocados na estante de acordo com a área de conhecimento.

Todo usuário da biblioteca tem livre acesso às estantes, franqueada a toda comunidade

de São Carlos e região, sendo permitida a consulta de qualquer material do acervo nas salas de

leitura e estudos. O empréstimo domiciliar é facultado mediante prévia solicitação. Nas

dependências da Instituição o usuário tem acesso ao serviço de cópia de documentos.

A Biblioteca orienta o usuário ao uso de base de dados, na localização do acervo e

acesso à rede mundial-internet. Oferece o serviço de Comutação Bibliográfica no país e no

exterior, permitindo o serviço de consulta a base de dados em forma impressa e, também, o

serviço de empréstimo entre bibliotecas. O serviço dá suporte na orientação de trabalhos

acadêmicos, disponibilizando um manual elaborado por meio das normas da ABNT, via Internet

e inserido no acervo.

Existe na Biblioteca um treinamento de orientação sobre sua utilização deste espaço,

destinada aos estudantes do 1º ano de cada curso num horário agendado com a bibliotecária para

devidas explicações (como ficar sócio, como achar o livro na base de dados e na estante, como

utilizar periódicos, como fazer pesquisa sobre um determinado assunto na internet, prazo de

empréstimo de livros e multimeios, reserva, entre outros).
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Figura 45. Biblioteca Comunitária – campus Miguel Petroni, UNICEP.

O horário de funcionamento da Biblioteca Comunitária é: de segunda a sexta, das

7h às 22h30min. Sábado das 8h às 17h e domingo das 8h às 12h. Para o desenvolvimento de

suas atividades, tem-se a seguinte distribuição:

Tabela 33. Área física da Biblioteca do campus Acadêmico, UNICEP.

Ambientes da Biblioteca Dimensões

Área Física 917,73 m2
Direção 14,44 m2

Processamento técnico 29,64 m2
Sala multiuso 92,04 m2

Videoteca 14,44 m2
Sanitário Feminino e Masculino (Funcionários) 2 x 6,84 m2
Sanitário Feminino e Masculino (Estudantes): 2 x 6,84 m2

Sala de estudo em grupo I 29,64 m2
Sala de estudo em grupo II 29,64 m2
Sala de estudo em grupo III 29,64 m2

Área de acervo e estudo 650,89 m2

Acervo

A Biblioteca localizada no campus Administrativo possui 347.73 m2 de área construída,

sendo 138,80 m2 destinados a compor o acervo. A área coletiva dispõe de oito mesas, com seis

cadeiras cada uma. Para estudos individuais há seis cabines e, para estudos em grupo há duas

salas. A Biblioteca conta ainda com dois terminais para preparos técnicos, uma sala para a

Diretora dotada de um terminal, sendo este o servidor, um balcão de atendimento com dois

terminais para empréstimo e devolução, três terminais de consulta ao acervo, uma sala de

Multimídia com terminais com acesso à internet e impressora, e, uma sala de Videoteca com

fitas de vídeo para atender as áreas de conhecimento.

O acervo de livros possui títulos clássicos e contemporâneos atendendo às indicações da

comunidade acadêmica e as necessidades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e

extensão. O acervo total de livros da Biblioteca do campus Administrativo é composto por cerca

de 12.000 títulos e 16.000 exemplares.

A Biblioteca localizada no campus Acadêmico possui 917.73 m2 de área construída,

sendo 381,25 m2 destinados a compor o acervo. A área coletiva dispõe de dezessete mesas, com

quatro cadeiras cada uma. Para estudos individuais há doze cabines e, para estudos em grupo,

duas salas. A Biblioteca conta ainda com três terminais para preparos técnicos, uma sala para a

diretora dotada de um terminal, sendo este o servidor, um balcão de atendimento com quatro

terminais para empréstimo e devolução, três terminais de consulta ao acervo, uma sala de
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Multimídia com seis terminais com acesso à internet e impressora e uma sala de Videoteca, com

fitas de vídeo para atender as áreas de conhecimento.

O acervo de livros possui títulos clássicos e contemporâneos atendendo as indicações da

comunidade acadêmica e as necessidades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e

extensão. O acervo total de livros da Biblioteca do campus Miguel Petroni é composto por cerca

de 28.372 títulos e 63.869 exemplares.

Periódicos

O acervo de periódicos é formado por coleções de títulos científicos e de áreas

correlatas, sendo que a maioria dos periódicos passou a ser on-line.

Relação de assinaturas de Jornais e Revistas

As Bibliotecas do campus Administrativo e do campus Acadêmico possuem as

seguintes assinaturas de jornais e revistas: Época - São Paulo; Exame - São Paulo; Isto É

Dinheiro - São Paulo; Isto É - São Paulo; Super Interessante - São Paulo; Veja - São Paulo; Você

S/A - São Paulo; Primeira Página - São Carlos; Estado de São Paulo; Folha de São Paulo e Valor

Econômico.

Informatização e base de dados

Tanto o acervo de livros como de periódicos estão informatizados, oferecendo acesso à

informação por computador por meio de banco de dados relacional (software onde estão

armazenadas as informações do acervo para o usuário). A base de dados é Microsoft Access e os

dados são inseridos através de catalogação e disponibilizados para consulta por meio de

terminais de empréstimo, devolução e reserva, ambos organizados para pesquisa, busca rápida e

fácil.

O acervo on-line, disponibilizado 24 horas para consulta pela internet, pode ser

encontrado no site: www.unicep.edu.br (Serviços Biblioteca), oferecendo a possibilidade de

consulta por meio de autor, título e assunto, facilitando a busca.

A Biblioteca oferece os seguintes serviços:

- Orientação ao uso da base de dados;

- Acervo Disponibilizado na internet;

- Orientação na localização do acervo;

- Acesso à rede mundial de computadores - internet;

- Empréstimos e devolução;

- Empréstimos entre bibliotecas;

- Cabines de Estudo individuais;

- Videoteca;
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- Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos;

- Acesso a serviço de cópias na Instituição.

Política de Aquisição, Atualização e Expansão

A aquisição, expansão e atualização do acervo são orientadas por solicitação do corpo

docente e discente. Os catálogos de Editoras enviados às Bibliotecas são encaminhados ao

Corpo Acadêmico, a fim de indicar interesse em aquisição, qualificando-a como uma Biblioteca

Universitária compatível com a natureza e volume dos serviços educacionais oferecidos pela

instituição.

A solicitação dos livros é feita em uma planilha preenchida pelos professores e

coordenadores, contendo as informações necessárias para cada área solicitada, informando

autor, título, editora, e a quantidade de estudantes que utilizará o material selecionado. Essa

planilha está disponível na página da Biblioteca e, também pode ser preenchida via eletrônica,

tornando ainda mais ágeis as solicitações.

Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos

Os usuários dispõem de um manual elaborado de acordo com todas as normas técnicas

para uma orientação adequada, para incrementar o uso da Biblioteca e de todo o seu potencial

informativo para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Além disso, os estudantes dispõem de

terminais de consultas na Biblioteca e de uma sala localizada na própria Biblioteca, com

equipamentos computacionais destinados à pesquisa científica e apoio à consulta.

Videoteca

As bibliotecas possuem um acervo de DVDs de diversas áreas específicas e correlatas,

para empréstimo pelo prazo de três dias consecutivos. Mantêm ainda para empréstimos

CD-ROMs. A videoteca possui um conjunto de DVDs que oferecem suporte complementar aos

cursos do UNICEP nas mais diversas áreas.

Infraestrutura de segurança

A segurança patrimonial e física da comunidade é terceirizada para a empresa

especializada ENGEFORT. Além de patrulhar o campus 24 horas por dia, ela executa um

monitoramento na portaria principal. Atualmente para a maior segurança das instalações e

também da comunidade que tem acesso ao campus, a Instituição instalou câmaras monitoras em

sua portaria principal.
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As instalações físicas contam ainda com equipamentos de segurança necessários à

prevenção e combate A incêndio, devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros local.

Os estudantes dos cursos dispõem de amplo acesso aos equipamentos instalados nos

diversos laboratórios e estruturas específicas do UNICEP. Esses laboratórios e estruturas

específicas servem de suporte a diversas disciplinas que fazem parte das matrizes curriculares e,

também, dão suporte aos vários cursos do UNICEP. Os laboratórios e suas estruturas específicas

já foram descritos em relação à função; dimensões/localização; principais equipamentos e os

cursos a que se destinam, em Relatórios de Autoavaliação Institucional anteriores.

Devido a necessidade de isolamento social nos anos de 2020 e 2021, as atividades

acadêmicas ficaram remotas e os três campi foram fechados. Portanto, a pesquisa de

infraestrutura foi realizada apenas em 2019. Os itens abaixo referem-se a essa pesquisa.

A seguir, são apresentados os resultados obtidos com a pesquisa institucional conduzida

pela CPA/NAC (2019), sobre a infraestrutura física do UNICEP, junto aos discentes e docentes

da referida Instituição.

Os dados coletados com Docentes e Discentes sobre a infraestrutura da Instituição

incluem: Aulas práticas, Biblioteca, Campus, Laboratórios de Informática e Salas de aula.

As Figuras 46, 47 e 48, apresentam os resultados da avaliação dos docentes sobre a
infraestrutura das aulas práticas.

Figura 46. Avaliação docente sobre a infraestrutura das aulas práticas, 2019.
Fonte: NAC (2019).
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Figura 47. Avaliação docente sobre a infraestrutura das aulas práticas, 2019.
Fonte: NAC (2019).

Figura 48. Avaliação docente sobre a infraestrutura das aulas práticas, 2019.
Fonte: NAC (2019).

As Figuras 49, 50 e 51 apresentam os resultados da avaliação dos discentes sobre a
infraestrutura das aulas práticas.

Relatório de Autoavaliação Institucional 2021/2022 195



Figura 49. Avaliação discente sobre a infraestrutura das aulas práticas, 2019.
Fonte: NAC (2019).

Figura 50. Avaliação discente sobre a infraestrutura das aulas práticas, 2019.
Fonte: NAC (2019).
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Figura 51. Avaliação discente sobre a infraestrutura das aulas práticas, 2019.
Fonte: NAC (2019).

As Figuras 52 e 53 apresenta os resultados da avaliação dos discentes e docentes sobre a
infraestrutura dos laboratórios.

Figura 52. Avaliação discente sobre a infraestrutura dos laboratórios, 2019.
Fonte: NAC (2019).
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Figura 53. Avaliação docente sobre a infraestrutura dos laboratórios, 2019.
Fonte: NAC (2019).

As Figuras 54 e 55 apresentam os resultados da avaliação dos discentes e docentes
sobre a infraestrutura das salas de aula.

Figura 54. Avaliação discente sobre a infraestrutura das salas de aula, 2019.
Fonte: NAC (2019).
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Figura 55. Avaliação docente sobre a infraestrutura das salas de aula, 2019.
Fonte: NAC (2019)

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA INFRAESTRUTURA

O quadro 19 apresenta os pontos fortes e as oportunidades de melhorias relacionadas à

infraestrutura.

Quadro 19. Pontos fortes e oportunidades de melhorias
Pontos Fortes Oportunidades de Melhorias

- A IES investiu em melhorias da rede Wi-Fi com
aumento dos pontos de cabeamento de anel ótico em

todo o campus da Miguel Petroni;

- Otimização da rede Wi-Fi no campus, que
tem acesso livre aos estudantes e gerenciado

por senhas exclusivas para docentes e por
setores de salas de aula e administrativo;

- Tanto acervo de livros como de periódicos estão
informatizados, oferecendo acesso à informação por

computador e por meio de banco de dados
relacional;

- Aprimorar e incentivar a cultura de
utilização e frequência na biblioteca;

- Incentivar que os docentes recomendem
bibliografias disponíveis na biblioteca;
- Utilizar a biblioteca para atividades de

pesquisa e trabalhos das aulas;
- Efetivar a comunicação Interna sobre esse

sistema de acesso institucionalizado ao
conhecimento científico;

- Ampliação de atividades na biblioteca como:
Oficinas, mesa redonda, debates com docentes
da UNICEP e apoio de convidados in loco e

por Web Conferência (Skype, Google
Hangout);
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-Integração pelo Sistema Acadêmico do
Acervo bibliográfico no ambiente do

Estudante;
- Aprimoramento permanente dos Instrumentos de

avaliação da Infraestrutura física;

- Feedback Rápido das Demandas de Curto Prazo de
Infraestrutura no canal de WhatsApp CPA/NAC

Unicep;

- A modernização e adequação de um espaço
co-working na biblioteca;

-Criação de um Espaço Café dentro da
biblioteca;

Números e variedades dos laboratórios - Sistematização dos processos de compras de
insumos e Manutenção de Equipamentos;

- Unidades vinculadas aos cursos que oferecem
serviços para comunidade (Clínica- Escola de

Psicvologia e Nutrição, Farmácia-Escola, Hospital
Vetrinário, Serviço Fisdioterapia, Núcleo de Práticas

Jurídicas, entre outros);

Implantação do sistema bibliotecário integrando com
o sistema acadêmico institucional (em

desenvolvimento pelo CDS)

-Ampliar os Canais de Comunicação e
Sistematizar Feedback das Melhorias de

Infraestutura Realizadas.

- Ambientes mais coloridos, mais vividos para
propiciar maior estímulo e criatividade na

comunidade universitária.

Fonte: NAC (2019)

Tabela 34. Itens detectados e ações realizadas pela IES, UNICEP, 2019.

Itens detectados pela
CPA Ações Realizadas pela IES

Estacionamento - Aumento do espaço reservado para uso exclusivo de docentes, em
processo de adaptação às reais demandas;

Acústica - A Mantenedora consultou especialistas na área para realizar tratamento
acústico das salas de aula, com implementação em andamento;

Equipamentos
Audiovisuais e

multimídias

- Os equipamentos audiovisuais e multimídias estão sendo providenciados
juntamente com o tratamento acústico em sala de aula;

Sanitários - Melhorias dos sanitários de uso comum.
Digitalização e

Integração do Acervo
bibliográfico com o
sistema Acadêmico

-Comprou-se Acervos Digitais e Assinaturas de editoras para vários
Cursos;

-Desenvolvimento e Integração do Sistema Bibliotecário com o Sistema
Acadêmico;

AVALIAÇÃO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM-ANO 2021

No ano de 2021, devido ao isolamento social a UNICEP teve que se adaptar e o

ambiente de ensino passou a ser por meios digitais.A Instituição investiu na plataforma D2L,

criou salas virtuais, fez vários investimentos em treinamento de pessoal para apoiar docentes e
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discentes nessa nova realidade. Assim, o AVA passou a ser o principal ambiente de aprendizado.

A CPA/NAC avaliou a estrutura dessa plataforma, ouvindo discentes e docentes, dos 3 campis,

em uma pesquisa realizada no  2° semestre de 2021, com 773 discentes e 122 docentes, quanto à

dificuldade de interação com a plataforma, obteve-se:

Figura 56. Percentual de docentes e discentes quanto a dificuldade de interação com o Ambiente Virtual
de Aprendizagem do UNICEP, em novembro de 2021.  Fonte: NAC (2021).

Nota-se que no 2° semestre de 2021, 62,26% dos docentes e 32,9% discentes relataram

ter alguma dificuldade com o AVA.  Vale ressaltar que tal porcentagem, de acordo com a mesma

pesquisa realizada no ano anterior, foi próxima de 20%. Assim, as pesquisas anteriores da CPA

balizaram ações da instituição que investiu em treinamentos e capacitações  para apoio técnico

do uso da plataforma por discentes, docentes e coordenadores.

BALANÇO DOS RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INFRAESTRUTURA

Os blocos com salas de aulas e laboratórios, assim como os espaços externos de

circulação (pátios, corredores, jardins) estão em constante manutenção, garantindo um aspecto

agradável e organizado para os usuários (comunidade que utiliza os serviços e participa de

eventos institucionais, gestores, funcionários, docentes e discentes). O Núcleo de Práticas

Jurídicas funciona em parceria com o Centro Jurídico de Conflitos e Cidadania –

CEJUSC-TJSP. A clínica veterinária foi construída próxima do campus para atender às

necessidades didáticas do curso de Medicina Veterinária e uma Unidade Rural de Ensino - Sítio
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Experimental Universitário – foi adquirido para apoiar as atividades acadêmicas dos cursos de

Medicina Veterinária e Engenharia Agronômica. Em 2018 o UNICEP investiu em toda a

infraestrutura para o curso de Odontologia, devido ao início de funcionamento e as demandas de

implantação de curso novo. Além de investimentos em plataformas digitais para hospedar

cursos e disciplinas na modalidade EaD. Destaca-se que houve processo avaliativo do curso de

Pedagogia EaD, tendo recebido nota máxima pelo MEC/INEP (nota cinco). A Instituição,

também, recebeu Comissão de Avaliação Institucional tendo sido muito bem avaliada.

Pode-se afirmar que houve investimentos institucionais e melhorias relacionadas aos

recursos materiais e tecnológicos, por meio da aquisição constante de equipamentos, conforme

apontado no Eixo 1. Adicionalmente, verifica-se ainda a necessidade de: expandir e melhorar a

área destinada à convivência dos estudantes; tratamento acústico para isolamento de ruídos

externos; maior conforto térmico com a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as

salas, pois há Blocos de salas de aula que ainda não contam com este recurso; e, melhorar a

qualidade da rede de conexão à rede WI-FI para acesso livre dos estudantes para otimizar o uso

didático nas salas de aula e da rede WI-FI fechada para acesso interno de docentes e

funcionários.

Em relação à política de gestão (Eixo 4), destaca-se o empenho da Mantenedora e

Diretores na construção e aprovação do PDI (2018-2022) que apresentou mudanças importantes

relacionadas ao alinhamento das políticas de ensino, pesquisa e extensão com as políticas

nacionais e internacionais já descritas no corpo deste relatório. Estas mudanças envolvem criar

estruturas de formação do corpo docente com vistas ao preparado permanente dos docentes para

implementação de metodologias ativas de ensino, aprendizagem e avaliação em sintonia com os

novos Projetos Pedagógicos dos cursos. Com esta filosofia a Instituição reconhece a

necessidade de criar um espaço formal e contínuo de compartilhamento entre os professores e

de investimento na qualificação da função docente, para melhor atender às características do

estudante do Século XXI. As transformações se fazem necessárias, adotando princípios e

diretrizes do ensino por competências e do ensino centrado no estudante.

A CPA finaliza o Eixo 5, reconhecendo os esforços da Mantenedora para equipar

adequadamente a IES no tocante à infraestrutura física para o ensino, pesquisa e extensão, tendo

em vista a biblioteca, laboratórios e demais recursos. No ano de 2020, investiu-se em

plataforma, cabeamento de rede e recursos digitais e conseguiu-se de forma rápida e eficiente

implementar o ensino à distância para todos os cursos, mantendo o compromisso de ofertar o

ensino de qualidade durante o isolamento social. Muito já foi realizado, especialmente nos

últimos anos e, com certeza, novas aquisições e melhorias estão sendo planejadas e estarão

sendo implementadas em prol de toda a comunidade acadêmica do UNICEP e da comunidade

loco-regional.
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