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Caro(a) Professor(a), 

 

 

É com satisfação que o recebemos. 

 

 

Esperamos que seja um semestre produtivo e com resultados positivos. Para que nosso 

trabalho se desenvolva bem, apresentamos a você este manual, que contém as 

orientações, diretrizes, normas, calendários e principais informações que o ajudarão a 

melhor direcionar suas atividades acadêmicas. 

 

 

Recomendações Importantes: 

 

 

➢ Recorra sempre a este manual para sanar qualquer dúvida acadêmica ou 
administrativa. Persistindo a dúvida, procure sua coordenação. 
 

➢ Mantenha sempre seu(s) telefone(s), endereço(s) e e-mail(s) atualizados junto à 
secretaria, à coordenação de curso e ao setor de Recursos Humanos. 
 

➢ Mantenha atualizado seu currículo Lattes. 
 

 

Atenciosamente,  

 

 

Prof. Paulo Roberto Silva 

Gerente Acadêmico 

Faculdade Única de Ipatinga 
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1. BREVE HISTÓRICO 
 
Faculdade Única de Ipatinga 

 

A Faculdade Única de Ipatinga é uma das instituições de ensino superior mantidas pela Única 
Educacional Ltda., entidade privada com fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Ipatinga - MG.  
Suas atividades iniciaram no ano 2000, com o nome Faculdade Regional do Vale do Aço (FARV), 
Unidade do Campus III da UNIPAC. Em função da migração do Sistema Estadual para o Sistema 
Federal de Ensino, a faculdade passou a ser denominada Faculdade Presidente Antônio Carlos de 
Ipatinga, sob a mantenedora Fundação Presidente Antônio Carlos - FUPAC. Em novembro de 2014, 
o grupo gestor assumiu a instituição como mantenedora, por meio da Única Educacional e, a partir de 
abril de 2015, a faculdade adotou o nome de Faculdade Única de Ipatinga.  

 

Com a oferta dos cursos, a Faculdade Única de Ipatinga visa contribuir com o desenvolvimento 
regional, tanto para a maior qualificação profissional como para a geração de empregos e modificação 
do contexto aluno-aprendiz em todos os níveis de ensino. Portanto, temos como meta, a consolidação 
da Faculdade como instituição de ensino, capaz de implementar processos democráticos de decisão 
e de buscar instrumentos sistemáticos para lidar, de forma qualificada, com suas decisões diárias e 
com a análise, proposição, acompanhamento e avaliação de suas ações. 

 

Unidade Acadêmica 
Rua Salermo, 299, Bethânia – Ipatinga - CEP: 35.164-779 
Telefone: (31) 2109-2300 
Horário de funcionamento: 07h50 às 22h. 
 
1.1 Cursos  
 

Presenciais: 

• Bacharel em Administração; 

• Bacharel em Arquitetura e Urbanismo; 

• Bacharel em Biomedicina; 

• Bacharel em Ciências Contábeis; 

• Bacharel em Ciência da Computação; 

• Bacharel em Direito 

• Bacharel em Educação Física; 

• Bacharel em Enfermagem; 

• Bacharel em Engenharia Sanitária a Ambiental; 

• Bacharel em Engenharia Civil; 

• Bacharel em Engenharia de Alimentos; 

• Bacharel em Engenharia de Controle e Automação;  

• Bacharel em Engenharia Mecânica 

• Bacharel em Engenharia de Produção; 

• Bacharel em Engenharia Química; 

• Bacharel em Farmácia; 

• Bacharel em Fonoaudiologia; 

• Bacharel em Psicologia; 

• Bacharel em Sistemas de Informação; 

• Bacharel em Serviço Social; 

• Licenciatura em Educação Física 
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EAD: 

• Bacharel em Administração; 

• Bacharel em Ciências Contábeis; 

• Licenciatura em Ciências Biológicas 

• Licenciatura em Pedagogia 

• Licenciatura em Química 

• Licenciatura em Física 

• Licenciatura em História 

• Licenciaturta em Geografia 

• Licenciatura em Filosofia 

• Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; 

• Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais. 

 
1.2 Horários das Aulas 
 

Os horários de aula de segunda a sexta-feira, são de 07h50 às 11h05, no matutino; e de 18h50 às 
22h05, no noturno. Aos sábados letivos, as aulas acontecem de 07h50min às 11h05, para matutino; e 
de 13h30 a 16h45, para noturno. 
 

Missão, Visão, Valores E Objetivos Da Instituição 
 
1.3 Missão 
 

A Faculdade Única de Ipatinga tem como missão, assegurar a oferta de ensino superior com qualidade, 
visando sempre a inserção de seus egressos no mercado de trabalho. E com isso, contribuir para o 
aumento da qualidade de vida da população onde sua sede e seus polos estão inseridos. 
 

1.4 Visão  
 

Ser a primeira opção em graduação presencial do Vale do Aço, e em graduação à distância, nas 
regiões dos polos de EaD da Faculdade Única. 
 
1.5 Valores e Princípios 
 

I. Integridade; 
II. Competência; 

III. Aspiração de crescimento profissional, pessoal e institucional; 
IV. Valorização de desempenho; 
V. Integração; 
VI. Comprometimento com a comunidade; 

VII. Vocação para prestar serviços. 
 
1.6 Objetivos Institucionais 

 

A Faculdade Única de Ipatinga tem por objetivos: 
 
I. Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 
II. Formar profissionais tornando-os aptos para a inserção em seus setores de atuação e 

para a ativa participação no desenvolvimento da sociedade brasileira;  
III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento 

da ciência, à criação e à divulgação da cultura e à integração do homem no meio em que 
vive;  

IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 
outras formas de comunicação; 
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V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
sua concretização; 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, prestar serviços 
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;    

VII. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição. 

  

Dimensão Objetivo Metas 

I - Missão e PDI 

Cumprir a Missão 
Institucional e os 
objetivos e metas 

institucionais do PDI. 

▪ Criar e implantar novos cursos e/ou modalidades 
diversas de ensino que atendam às necessidades 
regionais; 

▪ Estabelecer esforços para cumprimento das metas e 
objetivos previstos no PDI. 

II - Ensino, 
Extensão e Pós-

Graduação 

Expandir e garantir a 
qualidade do ensino 

de graduação. 

▪ Ampliar o número de alunos matriculados; 
▪ Melhorar e consolidar a qualidade das diversas 

atividades de ensino; 
▪ Melhorar o resultado dos cursos no ENADE; 
▪ Proporcionar condições aos egressos de alcançarem 

melhores resultados nos exames de classes e/ou 
concursos, etc.; 

▪ Assegurar a oferta de cursos e práticas de 
nivelamento para alunos com dificuldade de 
aprendizagem; 

▪ Envidar esforços para garantir a oferta de materiais 
pedagógicos e de apoio aos alunos com 
necessidades educacionais especiais. 

Ampliar e aperfeiçoar 
as práticas 

extensionistas. 

▪ Garantir a aprovação e execução de projetos de 
extensão; 

▪ Fortalecer os programas e/ou ações institucionais 
nas áreas social, ambiental, cultural e esportiva; 

▪ Incentivar projetos de educação continuada; 
▪ Estimular a participação de alunos e professores em 

atividades extensionistas que contribuam para a 
diminuição das desigualdades sociais; 

▪ Aperfeiçoar os sistemas de acompanhamento, 
avaliação e informação das atividades extensionistas 
para a comunidade interna e externa; 

▪ Buscar a sustentabilidade financeira do setor; 
▪ Buscar parcerias com escolas, prefeituras e outras 

instituições. 

Oferecer ensino de 
Pós-graduação com 

qualidade. 

▪ Estabelecer esforços para oferta de cursos de pós-
graduação “Lato Sensu”; 

▪ Buscar parcerias para a realização de cursos “Lato 
Sensu” em áreas diversas para atendimento à 
demanda da comunidade. 

III - 
Responsabilidade 

Social 

Atender as demandas 
regionais onde está 

inserida a Faculdade, 
considerando os 

aspectos 
socioeconômicos e 

culturais. 

▪ Realizar programas e/ou projetos visando atender às 
demandas regionais; 

▪ Garantir nos currículos dos cursos de graduação, 
temas relacionados à História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena, Educação Ambiental e 
Educação em Direitos Humanos. 
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IV - Comunicação 
Garantir processos de 

comunicação 
eficazes. 

▪ Aperfeiçoar o processo de comunicação interna e 
externa; 

▪ Garantir o acesso dos alunos ao sistema de registro 
acadêmico para melhor acompanhamento de sua 
vida escolar; 

▪ Incentivar a comunidade acadêmica a utilizar o site 
institucional, como meio de informação e 
comunicação; 

▪ Manter permanente processo de atualização do site 
institucional, de forma a garantir um intercâmbio 
eficiente das informações necessárias ao cotidiano 
acadêmico; 

▪ Garantir no site institucional editais sonoros. 

V - Políticas de 
pessoal 

Garantir a prestação 
de serviços por 

profissionais 
qualificados. 

▪ Implantar ações para qualificação e formação 
continuada do corpo docente, gerencial e pessoal 
técnico-administrativo. 

Manter corpo docente 
com titulação 

adequada. 

▪ Contratar corpo docente com formação “Lato” ou 
“Stricto Sensu”. 

VI - Organização 
e Gestão 

Promover a 
profissionalização da 

gestão.  

▪ Aperfeiçoar, racionalizar e modernizar o processo de 
planejamento e gestão institucional; 

▪ Capacitar os dirigentes das unidades. 

VII - Infraestrutura 

Garantir biblioteca 
com acervo 

quantitativo e 
qualitativo que atenda 

à demanda dos 
cursos. 

▪ Manter atualizados e renovados o acervo 
bibliográfico e as redes de informação da biblioteca. 

Oferecer 
infraestrutura física e 
mobiliária condizente 
com as necessidades 

dos cursos e da 
comunidade 
acadêmica. 

▪ Investir na expansão, melhoria e/ou modernização da 
infraestrutura física, de apoio e dos laboratórios da 
Faculdade. 

VIII - Avaliação 
Institucional 

Aprimorar o sistema 
de avaliação 
institucional. 

▪ Assegurar o funcionamento da Comissão Própria de 
Avaliação – CPA, considerando as exigências da 
legislação educacional pertinente; 

▪ Manter a cultura de Avaliação Institucional; 
▪ Realizar periodicamente a Meta-Avaliação; 
▪ Utilizar os resultados da Avaliação Institucional como 

ferramenta de gestão; 
▪ Incentivar o funcionamento da ouvidoria. 

IX - Atendimento 
aos Estudantes 

Aperfeiçoar o 
Atendimento ao 
Estudante e o 

acompanhamento ao 
egresso. 

▪ Buscar a ampliação da oferta de estágio remunerado 
para os alunos; 

▪ Assegurar o funcionamento do núcleo de 
atendimento psicopedagógico para os alunos; 

▪ Manter convênios com FIES e PROUNI para 
viabilizar o acesso de alunos carentes aos cursos; 

▪ Buscar outras alternativas de financiamento 
estudantil; 
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▪ Empreender esforços para atendimento aos alunos 
com deficiência e/ou necessidades educacionais 
especiais; 

▪ Aprimorar o sistema de acompanhamento dos alunos 
matriculados na faculdade e de seus egressos. 

X - 
Sustentabilidade 

Financeira 

Assegurar a 
sustentabilidade 

financeira da 
faculdade, garantindo 

os recursos 
necessários para 

honrar os 
compromissos 

trabalhistas e as 
despesas gerais do 
funcionamento da 

faculdade. 

▪ Criar e implantar novos cursos e/ou modalidades 
diversas de ensino que atendam às necessidades 
regionais; 

▪ Assegurar uma gestão acadêmica, administrativa e 
financeira, adequada à realidade da faculdade. 

 
2. POLÍTICAS DE ENSINO 
 

2.1 Educação Superior 
 

A Faculdade elabora seus currículos com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, com vistas a 
atender às necessidades regionais, sem, no entanto, desconsiderar a formação básica do profissional 
para que ele possa exercer sua atividade em qualquer outro local. Os currículos são construídos de 
forma a garantir a formação técnica, política e humana do aluno. Em todos os cursos são inseridas 
atividades complementares, disciplinas optativas e/ou de tópicos especiais, que, além de enriquecer a 
formação geral do aluno, propiciam a flexibilização dos currículos. 
 

A organização e o planejamento das situações didáticas de ensino-aprendizagem têm como objetivo 
principal, promover a relação dos conhecimentos e dos valores inerentes às habilidades do profissional 
em formação, em busca da competência profissional que se deseja. A metodologia de trabalho 
desenvolvida na Faculdade, é pautada no princípio pedagógico da interdisciplinaridade, 
proporcionando a relação entre os temas tratados e as diversas áreas do conhecimento, relação que 
cada professor deve estabelecer no plano do componente curricular sob sua responsabilidade. 
 

Partindo-se do princípio de que a construção do conhecimento é um processo individual, mas que se 
realiza por meio da produção coletiva e compartilhada, atividades em grupo serão organizadas, 
orientadas e mediadas pelos professores. As atividades programadas ou planejadas desenvolvem a 
habilidade de solucionar problemas impostos pela vida e pelo cotidiano do ambiente de trabalho, 
refletindo sobre eles e propondo soluções criativas e empreendedoras. Nesse sentido, é imprescindível 
que o estudante seja motivado a questionar e a buscar alternativas, tornando-se sujeito ativo de seu 
processo de construção das competências e habilidades profissionais.  
  

2.2 Atividades Complementares 
 

As Atividades Complementares da Faculdade Única de Ipatinga, contribuem para a articulação teoria-
prática e propiciam ao aluno, contato com o mundo do trabalho desde o início do curso, possibilitando 
que se estabeleçam relações com sua futura área profissional. Estas atividades enriquecedoras, 
objetivam criar no aluno a cultura da educação continuada e autônoma, e a visão da necessidade de 
atualização permanente em seu processo de formação acadêmica e profissional. Elas devem permear 
todos os aspectos da formação do aluno de forma interdisciplinar, promovendo o conhecimento 
significativo e ampliando a visão de mundo dos formandos. As Atividades Complementares englobam 
as seguintes possibilidades, dentre outras: 

 

• Congressos, seminários, simpósios, mesas-redondas, oficinas e similares;  

• Visita técnica, excursões acadêmicas e similares; 
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• Cursos de extensão universitária;  

• Apresentação de trabalhos em eventos científicos ou similares; 

• Estágio supervisionado não-obrigatório; 

• Participação em atividades socioculturais, artísticas e esportivas.  
O responsável pelo curso – o coordenador – fará a conferência e o arquivamento dos documentos 
comprobatórios de cumprimento das atividades acadêmicas, bem como registro destes, em formulário 
próprio. Os documentos apresentados são arquivados pela coordenação, até a expedição de seu 
diploma, para possíveis averiguações. 
 

2.3 Trabalho De Conclusão de Curso 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso é componente integrante e obrigatório do currículo, quando assim 
o determinar as DCN’s ou o Projeto Pedagógico do Curso, para obtenção do grau respectivo. Quando 
as DCN’s determinarem a inclusão do Trabalho de Conclusão de Curso no currículo, o mesmo será 
devidamente avaliado, conforme normas próprias para esse fim, estabelecidas no Projeto Pedagógico 
do Curso, ou em instrumento próprio. 

 

2.4 Monitoria 
 

Os objetivos da monitoria são fornecer subsídios de apoio ao corpo docente, proporcionando maior e 
melhor atendimento aos alunos, nas respectivas disciplinas e despertar no aluno que apresente 
rendimento escolar geral comprovadamente satisfatório, o interesse pelo exercício na carreira docente. 
Através da monitoria, os professores têm auxilio em tarefas de ensino e pesquisa, na preparação de 
aulas e trabalhos escolares, e na realização de trabalhos práticos e experimentais, bem como, na 
confecção de material didático e pesquisas bibliográficas. A monitoria também facilita o relacionamento 
entre os alunos e professores na execução do programa da disciplina. A cada semestre, é oferecida 
monitoria com regulamento específico para cada curso, e conforme demanda levantada pelos 
professores e coordenações de curso.  

 

3. NÚCLEOS DE APOIO ACADÊMICO 
 

Os núcleos de apoio da Faculdade Única de Ipatinga, têm como objetivo, ofertar aos professores, 
alunos e colaboradores, serviços que proporcionam o desenvolvimento pessoal e profissional, bem 
como o aperfeiçoamento de competências gerais e habilidades específicas de cada área. Esses 
núcleos se subdividem para melhor atender às necessidades do público alvo. Sendo formado pelos 
seguintes campos: 

 

3.1 NAP - Núcleo de Apoio Pedagógico 
 

É um espaço de estudos e ações educacionais, que desenvolve atividades didático- pedagógicas, 
direcionadas aos professores e alunos. 
O NAP é responsável pelo acompanhamento do processo de ensino- aprendizagem, por meio de 
assessoramento contínuo e sistemático aos coordenadores, professores e alunos. O setor conta 
também com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social (NAPSI), cujas atividades são voltadas ao 
atendimento prioritário do aluno, e visa à orientação acadêmica, profissional e pessoal ao estudante. 
As atividades diárias do setor, visam reunir esforços nas dimensões pedagógicas, psicopedagógicas 
e administrativas, para contribuir com o desenvolvimento integral dos alunos e a formação continuada 
dos professores garantindo a qualidade dos serviços prestados. 
 

3.1.1 Ações do NAP 
 

Planejar, coordenar e avaliar as ações didático pedagógicas desenvolvidas na Faculdade ÚNICA; 
Disseminar e acompanhar a utilização das metodologias ativas; 
Subsidiar os planejamentos e as práticas pedagógicas, por meio de consultas aos documentos 
vigentes; 
Acompanhar, assessorar, apoiar e avaliar as atividades pedagógicas e curriculares em conjunto com 
as coordenações de cursos; 
Oferecer ao corpo docente, apoio didático pedagógico e condições de formação continuada; 
Viabilizar aos alunos, mecanismos de melhoria do processo de aprendizagem; 
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Contribuir para a melhoria da qualidade de ensino nos cursos de graduação; 
Analisar os resultados do desempenho dos estudantes em avaliações externas nacionais, como 
subsídios para eventuais intervenções; 
Coordenar a preparação, aplicação e análise da avaliação integradora; 
Oferecer apoio às atividades extraclasses, tais como: palestras, seminários, simpósios, cursos; 
Planejar e desenvolver o programa de Capacitação de professores recém contratados; 
Participar dos processos seletivos de docentes.  
e-mail: nap@unicaipatinga.com.br                                          telefone: (31)98489-3441 /ramal 2306 
 
3.2 NAPSI:  Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social 
 

É um setor do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) da Faculdade Única de Ipatinga. Suas atividades 
são voltadas ao atendimento prioritário do aluno, e visa à orientação acadêmica, profissional e pessoal 
ao estudante. 
O NAPSI surgiu com o intuito de auxiliar o estudante, diante de suas questões, e oferecer à 
comunidade acadêmica e familiares, soluções orientadas para as demandas nas áreas pedagógicas 
e emocionais. 
O núcleo é coordenado por um profissional da área da psicologia, que orienta os alunos no 
desenvolvimento de atividades e projetos, por meio de intervenções individuais e coletivas, dentro e/ou 
fora da instituição. 
O objetivo do NAPSI é oferecer apoio psicopedagógico, buscando desenvolver ações com foco na 
aprendizagem e nas habilidades previstas para atuação do futuro profissional. 
e-mail: napsi@unicaipatinga.com.br                                    telefones: 31 2109-2301 / 98489-3558 
 
3.3 NESE:  Núcleo de Estágio e Empregabilidade 
 

Para os jovens universitários, o estágio é a melhor oportunidade para começar a entender como 
funciona o mercado de trabalho e ainda conseguir êxito profissional, o Núcleo de Estágio e 
Empregabilidade é um facilitador desse processo. 
O Núcleo tem como objetivo promover a aproximação entre o aluno e o mercado de trabalho, através 
de ações e/ou orientações sobre os processos seletivos, currículos, mercado de trabalho e carreira. 
Congrega a gestão e a supervisão de todo estágio, o obrigatório e o não-obrigatório, abrangendo todos 
os cursos de graduação presenciais da Faculdade Única. 
Além disso, tem a função de captar novas oportunidades no mercado, supervisionar e avaliar o 
processo de estágio, solucionar questões apresentadas pelos alunos ou unidades concedentes. 
Os acompanhamentos dos estágios acontecem por meio de documentos próprios, relatórios, 
atendimentos e visitas aos campos de estágio. 
O Núcleo visa promover a constante integração entre os alunos e o mercado, por meio da inserção 
dos mesmos nos campos de Estágio, favorecendo a formação profissional, o aprendizado e a 
experiência. Para isso, conta com um grande número de empresas e instituições conveniadas. 
e-mail: nese@faculdadeunica.com.br                            telefone: (31)2109-2336 / (31)98455-0301 
 
3.4 NUPIC:  Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica 
 

As atividades do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica – NUPIC – da Faculdade Única, estão 
voltadas aos acadêmicos e professores que desejam aprimorar-se no campo da pesquisa científica. 
 

O Núcleo tem como objetivos fundamentais: 
 

• Contribuir para a sistematização e a institucionalização da pesquisa; 
• Estimular os acadêmicos à pesquisa científica, configurando-se como fator de apoio às 

atividades de ensino; 
• Fortalecer os projetos de pesquisa da instituição com qualidade científica, mediante interação 

e participação dos docentes e acadêmicos; 
• Apoiar os projetos de iniciação científica como elementos importantes para promoção do 

desenvolvimento econômico, sustentável e social da Região; 
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• Propiciar ao discente, rendimento em seus estudos de graduação, aumentando em qualidade 
sua produção científica, com vistas à continuidade de sua formação acadêmica, sobretudo no 
que diz respeito à sua inclusão em programas de pós-graduação; 

• Integrar e dinamizar as dimensões ensino, pesquisa e extensão. 
 

O incentivo à pesquisa na Faculdade Única de Ipatinga é desenvolvido por meio do desenvolvimento 
de trabalhos interdisciplinares, trabalhos de conclusão de curso e projetos de pesquisa.  As 
publicações desses trabalhos no periódico da própria Faculdade, o Única Cadernos Acadêmicos e 
periódicos de outras instituições, são sempre incentivados pelo corpo docente e coordenadores de 
curso.  
 
3.5 Extensão e Pós Graduação 
 

A Coordenação de Pós-Graduação e Extensão – COOPEX é dividida em duas áreas de atuação. A 
área de Pós-Graduação, tem como finalidade a implementação e gestão das políticas e atividades no 
âmbito da Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu na Faculdade Única de Ipatinga, além do suporte direto 
a Gerência Acadêmica e a outros setores, em assuntos da Pós-Graduação, além de acompanhar e 
supervisionar as atividades dos programas e cursos de Pós-Graduação em andamento; induzir e 
apoiar a criação de novos programas e cursos dentro das metas relacionadas ao plano de expansão 
da Pós-Graduação e promover a interação entre Programas de Pós-Graduação da Única de Ipatinga 
e outras universidades. As ações de extensão além de proporcionar aos discentes, um 
compartilhamento de conhecimento e experiências, assumem o compromisso de formar profissionais 
socialmente responsáveis. A COOPEX interliga a Faculdade Única de Ipatinga por meio das atividades 
de ensino com as demandas da sociedade e possibilita a formação profissional pessoal e social do 
cidadão, a prática de educação empresarial e linhas programáticas extensionistas institucionais. 
 

Na dimensão da relação entre a faculdade e a sociedade, a COOPEX viabiliza e realiza projetos 
sociais, comunitários, artísticos, culturais, esportivos, com linhas e ações planejadas, tais como: 
integração ao esporte e atividade física com atenção à saúde; atenção a grupos de pessoas com 
necessidades especiais; melhoria da saúde; qualidade de vida; formação de mão-de-obra; qualificação 
para o trabalho; reorientação e capacitação profissional, educação de jovens e adultos e de cursos 
profissionalizantes, como por exemplo, o Projeto Melhor Idade, que busca contribuir para o rompimento 
da situação de marginalização e exclusão social que o idoso atravessa no contexto brasileiro, e a 
Clínica Escola, que é um espaço de aprendizagem, no qual os alunos acompanham os professores 
nos atendimentos e lidam com situações reais da prática profissional, o que contribuirá para que se 
tornem profissionais ainda mais qualificados. Durante o tempo de estágio, eles podem contribuir 
socialmente e aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 
 

Na formação profissional, a COOPEX desenvolve projetos, cursos e realiza a prestação de serviços 
como educação corporativa, oferecendo cursos personalizados, fortalecendo a integração instituição-
empresa. Baseia no eixo temático educação para o trabalho: educação continuada, educação 
profissional/corporativa, capacitação e qualificação de recursos humanos, empreendedorismo, 
inserção no mercado de trabalho e qualidade de vida acadêmica. 
Semestralmente a COOPEX oferta cursos de extensão para a comunidade acadêmica e público geral.  
 

Os docentes que desejarem propor cursos de extensão, devem encaminhar suas propostas por meio 
de formulário próprio à coordenação da COOPEX, em data previamente definida. 
e-mail:  coopex@unicaipatinga.com.br                                                                telefone: ramal 2448 
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4. INFRAESTRUTURA E SETORES DE APOIO ACADÊMICO/ADMINISTRATIVO 
 
4.1 Comunicação Social 
 

O setor de Comunicação Social da Faculdade Única é o responsável por elaborar propostas de 
comunicação interna e externa, tendo como público-alvo, alunos, professores, núcleos e demais 
setores da Instituição, bem como, a comunidade externa. Fazem parte das estratégias de 
comunicação, a produção e gerenciamento de conteúdo para as redes sociais (Facebook e Instagram), 
site e comunicação visual, como placas, sinalização e demais produtos gráficos institucionais, afixados 
nos prédios das unidades da Faculdade e também nos ambientes externos. 
O professor que necessitar de cobertura e/ou apoio a eventos, deve procurar o setor e solicitar 
formulário para preenchimento. Este deve ser encaminhado com, no mínimo, 15 dias de antecedência 
do evento, para que o setor consiga se planejar e organizar as demandas.  
e-mail: gerenciamkt@unicaipatinga.com.br         
telefones:  2109-2300 / 2109-2375 / 98318-1053 / 9-8318-1053 
 
4.1.1 Site Institucional  
 

No site da Faculdade Única - www.faculdadesunica.com.br -, são disponibilizadas informações gerais 
sobre a instituição, informações acadêmicas dos cursos, informações do corpo docente,  matrizes 
curriculares dos cursos, informações sobre estágio, atividades complementares, núcleo de estudos 
dirigidos, biblioteca online, acesso ao portal Mentor Web e BlackBoard, acesso à Central do Aluno, 
onde estão as informações acadêmicas do aluno, e o regimento da faculdade. Além disso, são 
disponibilizadas notícias sobre a Faculdade, tais como, eventos realizados, datas comemorativas, 
promoções, etc. 
 
4.1.2 Redes Sociais  
 

Por meio das redes sociais, tais como Twitter, Facebook e Instagram, os alunos e outros usuários 
participam de debates, promoções e outras atividades sobre a faculdade e eventos realizados.  

 
4.2 Coordenação de Curso 
 

O Coordenador de Curso é o responsável pela articulação administrativa e acadêmica do curso. 
Portanto, ele é o primeiro a favorecer e implementar mudanças que aumentem a qualidade do 
aprendizado contínuo pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas as pessoas envolvidas 
no processo, ou seja, alunos, docentes, funcionários, corpo administrativo, corpo financeiro, entre 
outros. Cabe ao coordenador, gerenciar o processo de planejamento, desenvolvimento, avaliação e 
reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso, incentivar a produção de conhecimentos e animar a 
comunidade acadêmica, para colocar em prática ações solidárias, que concretizem valores de 
responsabilidade social, justiça e ética.   
  
4.3 Secretaria Acadêmica e  Núcleo de Atendimento 
 

O Núcleo de Atendimento é responsável pelo atendimento e encaminhamento das demandas dos 
alunos e professores da Instituição. Na Secretária Acadêmica é prestado ao professor os seguintes 
serviços: criação de acesso ao portal, suporte a utilização do mesmo, abertura, monitoramento e 
encerramento de diários. 

 

No setor, o aluno poderá solicitar informações, de caráter acadêmico e financeiro. A Secretaria, que 
faz parte do Núcleo de Atendimento, é responsável pelo registro, controle e organização dos 
procedimentos acadêmicos dos alunos e dos cursos. São atividades de responsabilidade da Secretária 
Escolar, dentre outros: expedição de históricos, declarações, certidões, certificados, planos de curso, 
controle e acompanhamento de notas, matrículas e recebimento de requerimentos. 
 
 
  

mailto:gerenciamkt@unicaipatinga.com.br
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4.3.1 Portal BlackBoard 
 

O Portal é acessado pelo site da faculdade, e é uma ferramenta de gestão acadêmica, que proporciona 
aos docentes, uma melhor organização das aulas e atividades. O seu uso é obrigatório para todos os 
professores, que devem cadastrar todas as atividades da disciplina, bem como o cronograma das 
aulas. Podem usar o Portal como meio de comunicação direta com os alunos, por meio de mensagens 
e Fóruns.  Toda atividade acadêmica em meio eletrônico, deverá ser enviada via Plataforma 
BlackBoard. 
 
4.3.2 Portal Educacional: Mentor WEB 
 

No sistema Mentor Web, o professor poderá realizar o cadastro das datas das aulas nas etapas e o 
conteúdo ministrado. É importante que o professor cadastre o conteúdo em todas as aulas, para que 
o sistema as contabilize. Todas as orientações para lançamento de frequência e notas, bem como o 
cadastro do conteúdo ministrado, podem ser acessadas através do link:  
http://www.faculdadeunica.com.br/sistemas/centralprofessor/centraldoprofessor.php 
A digitação da frequência dos alunos deve ser feita regularmente, e a digitação das notas deve ser 
feita, observando os prazos e valoração das etapas. A ausência dos registros de notas e frequências, 
acarretam problemas na escrituração acadêmica. Solicitamos todo empenho para manter os registros 
em dia.  
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 21h.  
e-mail: secretaria@unicaipatinga.com.br                                                    telefone: (31) 2109-2314 
 
4.4 Biblioteca 
 

A Biblioteca Prof. Bonifácio Andrada oferece à comunidade acadêmica um acervo completo das 
bibliografias básica e complementar adotadas por cada disciplina.  O acervo é composto por materiais 
disponíveis em diversos formatos e está acessível aos alunos, ex-alunos, professores, funcionários e 
os usuários da comunidade local. O setor oferece a prestação de serviços de atendimento aos 
usuários, consulta ao acervo, empréstimo local e domiciliar, orientação de pesquisa e levantamento 
bibliográfico feito pelos atendentes.  O programa de automação utilizado para administração, 
organização e disponibilização do acervo e de serviços é o software MultiAcervo, que permite ao 
usuário o acesso a serviços e catálogos da Biblioteca e integra em tempo real, os catálogos às rotinas 
de controle oferecendo a qualquer usuário a possibilidade de efetuar buscas em nossas bases de 
dados, com a confiabilidade necessária.  O acervo pode ser emprestado a alunos regularmente 
matriculados, professores e funcionários da Faculdade.  
 

4.4.1 Prazos e Normas para Empréstimos: 
 

O empréstimo será efetuado perante a apresentação da carteirinha ou comprovante de matrícula e 
Documento de Identificação, pelo seu titular. É permitida a retirada de 03 (três) obras por vez, desde 
que não seja a mesma obra e/ou mesma edição, pelo prazo máximo de 07 (sete) dias. Em caso de 
atraso na devolução do material, será cobrada multa diária, incluindo sábados, domingos e feriados. 
Toda multa gerada por atrasos na devolução de material deverá ser paga no Núcleo de Atendimento, 
por meio de cartão de débito ou crédito, e o recibo deverá ser apresentado à biblioteca.  
O professor pode realizar a reserva da biblioteca para aulas, com agendamento prévio, através do 
endereço de e-mail: biblioteca@unicaipatinga.com.br 
 

A Biblioteca possui Regimento próprio, ao qual, todos os usuários estão subordinados. 
Horário de Funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 9h às 21h30. 
e-mail: biblioteca@unicaipatinga.com.br                                                    telefone:(31) 2109-2312 
 
 4.5 Mecanografia 
 

A Faculdade possui um setor de reprografia, onde o professor tem uma cota de 250 cópias mês/por 
disciplina. Esse controle é de responsabilidade do próprio professor.  
Já em relação à reprodução de avaliações, o envio das mesmas deverá ser feito por meio de sistema 
próprio, localizado no mentor Web, portanto, o professor não deve enviar as provas por e-mail. Após 

http://www.faculdadeunica.com.br/sistemas/centralprofessor/centraldoprofessor.php
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a elaboração da prova, a mesma deverá ser encaminhada para o Coordenador do curso, com 7 dias 
de antecedência, via requerimento de prova, para que seja validada e encaminhada para o serviço de 
mecanografia, onde deverá ser retirada pelo professor. 
Fique atento à reprodução de livros, pois a partir da Lei 9.610, em vigor desde junho de 1998, a cópia 
integral de qualquer obra considerada protegida, tornou-se proibida. 
e-mail: mecanografia@unicaipatinga.com.br. 
 
4.6 Setor de Apoio 

 

A reserva de materiais e/ou equipamentos, deve ser feita por e-mail, com antecedência mínima de 48 
horas. O setor de apoio será responsável por organizar, controlar e instalar os aparelhos. O uso durante 
as aulas e/ou atividades, é de responsabilidade do professor do horário. O setor é o responsável por 
distribuir cabos, controles do Data show e demais recursos necessários para a aula.  
e-mail: chamados.apoio@faculdadeunica.com.br 
telefones: (31) 98448-3906                        (31) 98485-2903                                  (31) 2109- 2344 
 
4.7 Setor de Informática                 

 

O setor de informática faz a gestão dos softwares, utilizados na instituição, assim como a internet. A 
rede wireless é disponibilizada para acesso de todos os alunos e professores, visando proporcionar 
melhor desenvolvimento e interação nas aulas ministradas, acrescentado a possibilidade de acessar 
os trabalhos e materiais disponíveis no Portal do Aluno dentro da sala de aula.  
Além disso, o setor é responsável pela criação de senhas de acesso aos diversos sistemas. O setor 
também dá suporte ao corpo docente, na instalação e utilização de softwares específicos. Também 
faz a gestão dos cinco laboratórios de informática da instituição, totalizando 150 (cento e cinquenta) 
computadores, com acesso à internet e recursos multimídia como Datashow e telas de projeção.  
 

Os laboratórios de informática, além de propiciar ambiente para a aprendizagem das ferramentas 
computacionais propriamente ditas, funciona como salas de aula informatizada, na qual, alunos e 
professores desenvolvem atividades acadêmicas, relacionadas aos diversos conteúdos, apoiados por 
softwares de gerenciamento, recursos de multimídia e acesso pleno e ininterrupto à internet. Além 
disso, cada curso, em seu Projeto Pedagógico, define os softwares específicos a serem utilizados no 
desenvolvimento das atividades acadêmicas do mesmo. 
Horário de Funcionamento dos laboratórios de informática: de 2ª a 6ª feira, de 07h50min às 
22h05min; Sábados: de 07h50min as 13h00min; Sábados letivos: de 07h50min às 16h45min. 
e-mail:  suporte.ti@faculdadeunica.com.br                                              telefone: (31) 2109-2310 
 
4.8 Laboratórios específicos 
 

Para a utilização dos laboratórios, é necessário a reserva do mesmo com antecedência mínima de 48 
horas, em impresso próprio, determinando o material necessário ao desenvolvimento da aula. 
A instituição possui laboratórios de: Anatomia, Bioquímica e Análises Ambientais, Central de 
Esterilização, Laboratório de Citologia e Histologia, Sala de Desenho 1, Laboratório de Química, 
Laboratório de Educação Física, Laboratório de Enfermagem, Laboratório de Engenharia, Laboratório 
de Física, Laboratório de Materiais e Mecânica dos Solos, Laboratório de Parasitologia e Microbiologia, 
Laboratório de Testes Psicológicos e Laboratório de Topografia. 
O assistente do laboratório será responsável por organizar o material e equipamentos solicitados, 
acompanhar as aulas e manter a organização local. 
e-mail: laboratorioanatomia@unicaipatinga.com.br                                 telefone: (31) 9-7159-4715 
 
4.9 Clínica Escola 
 

A Clínica Escola da Faculdade Única de Ipatinga, faz parte do programa de responsabilidade social da 
instituição, e foi criada para os acadêmicos dos cursos da área de saúde desenvolverem atividades 
educativas e práticas na área curativa. 
É ofertado a comunidade, assistência especializada, bem como, ações de caráter preventivo. A Clínica 
Escola atende e acompanha, pessoas do Vale do Aço e regiões adjacentes. Na Clínica Escola, os 

mailto:mecanografia@unipaccontagem.com.br
mailto:chamados.apoio@faculdadeunica.com.br
mailto:suporte.ti@faculdadeunica.com.br
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alunos sob a coordenação dos professores, atendem a comunidade na prevenção e promoção da 
saúde, por meio de projetos diferenciados, nas diversas perspectivas de atuação do profissional. 
A Clínica Escola visa proporcionar uma estrutura adequada, onde os alunos podem realizar seus 
estágios clínicos, em disciplinas de estágios curriculares. 
Podemos entender a Clínica Escola, como um lugar privilegiado para o desenvolvimento das atividades 
de formação de Assistentes Sociais, Fonoaudiólogos e Psicólogos, numa articulação essencial do 
ensino com a extensão. 
e-mail: clinicaescola@unicaipatinga.com.br                                                     telefone/ramal: 2323 
 
4.10 Sala de Aprendizagem Ativa 
 

A sala de Aprendizagem Ativa é o espaço destinado ao incentivo à realização de aulas com 
Metodologias Ativas e inovadoras. Trata-se de uma sala com alto investimento em tecnologia e layout 
adaptado à sua função. A reserva deve ser feita com antecedência, por meio setor de apoio. 
 
4.11 Departamento Pessoal 
 

É responsável pelo registro, controle e organização dos procedimentos e documentos dos docentes e 
administrativos. Documentos pessoais, documentos e títulos comprobatórios, informações sobre 
remunerações, registro de ponto dentre outros, é gerenciado pelo referido setor. 
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 09h às 19h. 
e-mail: departamentopessoal@unicaipatinga.com.br                               telefone: (31) 2109-2332 
 
4.11.1 Registro de Ponto 
 

É obrigatória a assinatura do ponto nos dias de trabalho do professor. A lista de presença fica 
disponível e atualizada, na sala dos professores.  É proibido ao professor assinar o ponto fora do seu 
dia e horário de trabalho.  Caso precise faltar algum dia, providencie a troca ou substituição com outro 
professor da casa, e comunique à coordenação do curso, que autorizará ou não a troca. 
Ausências por motivos de saúde, luto ou licenças devem ser justificadas através de comprovação 
formal (atestados, certidões, etc.) junto à coordenação, que repassará ao setor de recursos humanos. 
Faltas não justificadas serão descontadas no mês em que ocorrerem.  
 
5. CORPO DOCENTE 
 

5.1 Perfil Atitudinal do Professor 
 

• Manter uma postura ética e uma relação respeitosa com alunos, colegas e demais funcionários 
da faculdade;  

• Cumprir com prazos e obrigações acadêmicas;  

• Planejar e ministrar uma aula motivadora, que estimule a participação e o comprometimento do 
aluno;  

• Zelar pela qualidade de ensino;  

• Garantir um ambiente harmonioso em sala de aula;  

• Estimular o hábito da leitura, reflexão e de comunicação oral e escrita por parte dos alunos;  

• Propiciar a integração dos alunos;  

• Contribuir para o desenvolvimento da visão crítica e de futuro dos alunos;  

• Exercitar com os alunos a aplicação prática dos conteúdos teóricos do curso;  

• Estar aberto e ser agente de mudança;  

• Contribuir para o desenvolvimento permanente do conceito e da marca da Faculdade;  

• Respeitar os valores e filosofias da Faculdade Única de Ipatinga. 
 
  

mailto:departamentopessoal@unicaipatinga.com.br
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5.2 Direitos e Deveres Do Corpo Docente 
 

Segundo o Regimento Geral da Faculdade são direitos e deveres gerais do Corpo Docente:  
 

I. Participar, diretamente ou por representação, com direito a voz e voto, na forma deste 
Regimento, dos órgãos colegiados e decisões da Faculdade;  

II. Apelar de decisões dos órgãos administrativos, observada a hierarquia institucional, 
encaminhando o respectivo recurso através do Diretor da Faculdade, até a Congregação;  

III. Receber remuneração e tratamento social condizente com a atividade de magistério, 
recursos e apoios didáticos e administrativos, no desenvolvimento regular de suas 
atividades de ensino e pesquisa;  

IV. Aplicar a máxima diligência no exercício das atividades educacionais de que esteja 
incumbido, propugnando por uma melhoria constante, qualitativa e quantitativa, do 
produto escolar;  

V. Qualificar-se permanentemente, em busca de uma formação humanística e técnica que 
lhe assegura condições efetivas de contribuir na formação do cidadão e do profissional;  

VI. Contribuir para a manutenção da ordem e disciplina no seu âmbito de atuação e para o 
crescente prestígio da Faculdade no ambiente social. 
 

5.3 Plano de Carreira do Corpo Docente 
 

O atual Plano de Cargos e Salários da Única Educacional contempla as categorias funcionais, os níveis 
e índices de remuneração, formas de progressão horizontal e vertical, critérios e prazos para ascensão, 
entre outros aspectos. Ressalta-se que o texto na íntegra do referido Plano, encontra-se disponível no 
Departamento de Pessoal da Instituição.  
 

A seguir, apresentamos um resumo dos principais itens do Plano de Carreira. 
 
5.3.1 Da Estrutura da Carreira Docente 
 

O quadro de carreira do magistério do ensino superior da Única Educacional, compreende as seguintes 
categorias:  
 

 
Professor 

Assistente 

I - A 

 

Deverá possuir, no mínimo, uma pós-graduação Lato Sensu, obtida em curso 
reconhecido peloso órgãos competentes e relacionada com a disciplina que 
ministra ou vai ministrar; exige-se ainda, 2 (dois) anos de magistério nas 
Instituições de ensino superior mantidas pela Única Educacional, mais participação 
em pesquisas e publicações. Grau de Especialista. 

 

Professor 

Adjunto 

 I - A 

 

Deverá possuir, no mínimo, o grau de mestre, obtido em curso reconhecido pelos 
órgãos competentes e relacionado com a disciplina que ministra ou vai ministrar, 
decorrente de Universidade do País ou estrangeira de reconhecido conceito 
internacional e revestido das formalidades legais próprias. Exige, ainda, 5 (cinco) 
anos de magistério nas Instituições de Ensino Superior, mantidas pela Única 
Educacional, mais participação em pesquisas e publicações, a critério do conselho 
máximo da respectiva entidade mantida e nos termos estabelecidos neste Plano. 

Professor 
Titular 
 I - A 

 

Deverá possuir, no mínimo, o grau de doutor, obtido em curso reconhecido pelos 
órgãos competentes e relacionado com a disciplina que ministra ou vai ministrar, 
decorrente de Universidade do País ou estrangeira, de reconhecido conceito 
Internacional e revestido das formalidades legais. Exige, ainda, 8 (oito) anos de 
magistério nas Instituições de Ensino Superior mantidas pela Única Educacional, 
mais a participação relevante em pesquisas e publicações, a critério do Conselho 
máximo da respectiva entidade mantida e nos termos estabelecidos neste Plano. 
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Os critérios para validação da participação relevante em pesquisas e publicações estão definidos 
detalhadamente no Plano de Carreira Docente disponível no Departamento de Pessoal da Instituição. 
 
5.3.2 Atividades Básicas Do Professor 
 

• Elaborar o plano de ensino e plano de aula e disponibilizá-los no Sistema Mentor Web para 
aprovação da Coordenação; 

• Cumprir o plano de ensino de acordo com a ementa da disciplina que ministra; 

• Assumir conscientemente o papel de mediador e orientador do processo de aprendizagem do 
aluno; 

• Disponibilizar as aulas no Portal BlackBoard com antecedência de no mínimo um dia da 
execução da aula; 

• Observar a pontualidade e a assiduidade aproveitando ao máximo o tempo de ensino-
aprendizagem; 

• Promover a interdisciplinaridade de sua disciplina com as outras disciplinas do curso; 

• Realizar avaliações, observando critérios da instituição descritos no plano de curso; 

• Respeitar os prazos estabelecidos pelo calendário acadêmico; 

• Colaborar, quando solicitado, com modificações necessárias ao currículo e outros aspectos 
educacionais; 

• Preencher o diário de classe eletrônico, mantendo-o atualizado;  

• Cumprir os prazos e procedimentos de digitação de notas e faltas do portal; 

• Preparar material didático e aulas; 

• Criar espaços de interação e aprendizagem extraclasse, com atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; 

• Estimular o potencial, a criatividade, o desenvolvimento do espírito científico e o pensamento 
crítico-reflexivo nos acadêmicos; 

• Comunicar a Coordenação de Curso, casos especiais e extraordinários de discentes que julgar 
necessário um acompanhamento especial; 

• Participar de reuniões, quando convocadas pela Coordenação de Curso ou pela Direção; 

• Colaborar, quando solicitado, com os eventos sociais e culturais da Instituição; 

• Indicar livros à coordenação de curso, para atualização da bibliografia referente à disciplina que 
ministra; 

• Propor, realizar e/ou participar de projetos de extensão e ações comunitárias que atendam aos 
objetivos da Instituição; 

• Atender os discentes sempre que for solicitado; 

• Colaborar com os coordenadores na análise de aproveitamento de estudos;  

• Agendar com antecedência recursos, espaços, material didático e transporte, quando 
necessário, para atividades pedagógicas de rotina e extraclasse; 

• Adequar suas atitudes e procedimentos profissionais à Filosofia da Instituição. 
 
5.3.3 Plano de Ensino e Registro de Presença 
 
5.3.3.1 Plano De Ensino 
 

O plano de ensino e o cronograma de aulas devem ser apresentados e discutidos com os alunos na 
1ª semana de aula. Devem também ser disponibilizados no Portal Mentor até, no máximo, ao final da 
2ª semana, após o início das aulas. Devem ser elaborados de acordo com a ementa e as bibliografias 
informadas pela coordenação do curso, conforme o PPC – Projeto Pedagógico do Curso, não podendo 
haver alterações.  O cronograma de aulas faz parte do Plano de Ensino e deve também ser 
disponibilizado aos alunos via Portal. 
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5.3.3.2 Registro De Presença 
 

A chamada é obrigatória e deve ser feita em todas as aulas pelo professor, para registrar a frequência 
dos alunos. Os registros de frequência e de notas devem ser feitos no Portal Educacional (Mentor 
Web) regularmente e dentro do prazo estabelecido pela Secretaria, a cada etapa, e, ao final do 
semestre o diário de todas as etapas será entregue na secretaria. 
 

ATENÇÃO! Não existe abono de faltas.  Portanto, é prudente que o professor acompanhe a situação 
da frequência dos alunos, fazendo sempre a chamada e mantendo atualizado o Diário de Classe e o 
Portal Educacional, deixando o aluno sempre ciente sobre seu limite de faltas. O gerenciamento de 
faltas é de responsabilidade do aluno, mas o professor deve fazer esse acompanhamento para evitar 
problemas e pedidos indevidos de abono de faltas ao final do semestre.  
 

O aluno pode protocolar no Núcleo de Atendimento, a justificativa de faltas que o autoriza a pedir a 
repetição de trabalhos/exercícios/provas que tenham sido aplicados no dia de sua falta, através de 
Prova Substitutiva (a ser aplicada em data e horário conforme calendário escolar). Para tanto, o aluno 
deverá realizar seu requerimento junto à secretaria, no prazo de até 48 horas, apresentando 
documentação comprobatória, que será encaminhada à coordenação do curso para análise passível 
ou não de deferimento. Os casos passíveis de justificativa são: 

 

• Tratamento de saúde (atestados médicos a partir de 15 dias consecutivos e/ou doenças infecto 

contagiosas);  

• Licença Maternidade;  

• Reservistas (serviço militar); 

• Atestados de óbito.  

 

Tratamento de Saúde: O Decreto-Lei nº. 1.044/69 dispõe sobre o tratamento excepcional para os 
alunos portadores das afecções nele especificadas e determina que se deva atribuir-lhes, como 
compensação da ausência às aulas, exercícios domiciliares com acompanhamento da escola, sempre 
que compatíveis com seu estado de saúde e as possibilidades do estabelecimento. O atestado médico 
deverá conter o CID e o tempo necessário do afastamento. 
 

Licença Maternidade: A lei no. 6.202/75 atribui à estudante gestante o regime de exercícios 
domiciliares, instituído no Decreto-Lei no. 1.044 a partir do 8º mês de gravidez e durante os 120 dias 
subsequentes ao início do afastamento, que deverá ser comprovado através de atestado médico 
apresentado à escola. O período de regime de exercícios domiciliares para a licença maternidade 
cobre um total de 90 (noventa) dias. Esse período começa a contar a partir do 1º. dia do atestado de 
Licença Médica, que deverá conter o CID e deverá ser entregue no prazo de até 48 horas a partir do 
1º dia da licença. 
 

Reservistas: O Decreto-Lei no. 715/69 assegura o tratamento especial para todo aluno matriculado 
convocado em Órgão de Formação de Reserva ou reservista e que seja obrigado a faltar a suas 
atividades acadêmicas por força de exercício ou manobra, exercício de apresentação das reservas ou 
cerimônias cívicas. O Decreto nº 85.587/80 estende essa justificativa para o Oficial ou Aspirante a 
Oficial da Reserva convocado para o serviço ativo, desde que apresente o devido comprovante. A Lei 
não ampara o militar de carreira. Portanto, suas faltas, mesmo que independentes de sua vontade, 
não terão direito a justificativa. 
 
5.4 Calendário Acadêmico 
 

No calendário acadêmico constam todas as informações sobre datas, prazos e procedimentos 
acadêmicos do semestre. Ele deve ser seguido para a elaboração do plano de ensino, aulas e 
atividades. Existem alguns sábados que são letivos, para completar a carga horária de algumas 
disciplinas; eles são dias normais de aulas e devem ser considerados na elaboração do cronograma 
de aulas, de acordo com o horário de cada disciplina.  
  



 

21 
 

5.4.1 Horário das Aulas 
 

Turno Matutino 
 

HORÁRIO 
2ª a 6ª feira  

Matutino 
Sábados Letivos 

Manhã 

1º e 2º 07h50 às 09h20 07h50 às 09h20 

Intervalo 09h20 às 09h35 09h20 às 09h35 

3º e 4º 09h35 às 11h05 09h35 às 11h05 

 
Turno Noturno 

 

HORÁRIO 
2ª a 6ª feira  

Noite 
Sábados Letivos 

Tarde 

Pré-Horário 18h05 às 18h50 12h45 ás 13h30 

1º e 2º 18h50 às 20h20 13h30 às 15h00 

Intervalo 20h20 às 20h35 15h00 às 15h15 

3º e 4º 20h35 às 22h05 15h15 às 16h35 

 
Os horários de aula devem ser cumpridos conforme estabelecido. Nos sábados letivos, da mesma 
forma.    
 
5.5 Sistema De Avaliação 
 
5.5.1 Verificação do Rendimento nos Estudos 

 

A verificação do rendimento nos estudos faz-se, na graduação, mediante a avaliação de atividades 
escolares. Tem como uma das finalidades, ajudar nas tomadas de decisões sobre a melhor forma de 
dinamizar a aprendizagem. Estará aprovado o aluno que obtiver 60% ou mais dos pontos do semestre 
e 75% ou mais de frequência em cada disciplina do semestre.  
Com exceção da prova final, as provas, exercícios e outras atividades escritas, serão corrigidas e 
devolvidas ao aluno em até 10 dias a contar da data da sua aplicação. 
 
5.5.2 Distribuição dos Pontos 

 

O sistema de avaliação do processo de aprendizagem das disciplinas presenciais e semipresenciais 
dos cursos de graduação, é organizado em três etapas: Em todas as disciplinas são distribuídos 100 
pontos. 

 

✓ 1ªavaliação letiva: 30 (trinta) pontos (a critério do Colegiado de Curso, incluindo trabalhos e 

avaliações 

✓ 2ª avaliação: 30 (trinta) pontos. 

✓ 3ª avaliação: 40 (quarenta) pontos.  
 
Avaliação AVIN (Avaliação Integradora) É realizada anualmente, geralmente no mês de maio, com 
questões no modelo ENADE. O objetivo desta avaliação é realizar um diagnóstico do curso, em relação 
às competências e habilidades preconizadas nas DCN’s e previstas nos PPC’s. O valor dessa 
avaliação é de 10 (dez)pontos e podem ser distribuídos na 2ª ou 3ª etapa, conforme definição da 
coordenação de curso. 
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5.5.3 Recomendações para elaboração das provas  
 

As avaliações devem ser elaboradas de acordo com o modelo disponibilizado na Central do Professor. 
Cada avaliação dever conter pelo menos duas questões que exijam interpretação e contextualização 
(modelo ENADE). 
Após elaboração da prova, a mesma deverá ser encaminhada para o Coordenador do curso, com 7 
(sete) dias de antecedência, via requerimento de prova, para que seja validada e encaminhada para o 
serviço de mecanografia, onde deverá ser retirada pelo Professor, na data prevista. Caso a prova, ao 
ser analisada pelo Coordenador, necessite de alguns ajustes, a mesma será devolvida ao Professor 
para revisão. 

 

5.5.4 Da aprovação 
 

Conforme art. 95, do Regimento Geral da Faculdade Única de Ipatinga, estará aprovado em curso de 
graduação, o aluno que obtiver como resultado final, 75% (setenta e cinco por cento) ou mais de 
frequência e 60% (sessenta por cento) ou mais dos pontos distribuídos em cada componente 
curricular. 
 

5.5.5 Prova Substitutiva 
  

Tem o direito de fazer a prova substitutiva o aluno que tiver perdido alguma atividade avaliativa (prova, 
exercício ou trabalho) ao longo do semestre, com a devida justificativa.  Após atividade perdida, o aluno 
deve protocolar sua justificativa no Núcleo de Atendimento (atestado médico, declaração de trabalho 
e outros) e, no período de solicitação de Prova Substitutiva, indicado no calendário, fazer o 
requerimento na “Central do Aluno” e o devido pagamento da taxa. Os requerimentos, com as devidas 
justificativas, serão analisados pela coordenação, que deverão após o deferimento providenciar as 
provas junto aos professores das respectivas disciplinas. A prova substitutiva deverá ter o conteúdo 
trabalhado na primeira e segunda etapa.  Ela será aplicada para todos os cursos e disciplinas, na data 
estabelecida em calendário escolar. 
 

5.5.6 Avaliação Suplementar  
 

O aluno que não atingir os 60 pontos necessários para a aprovação, mas obtiver no mínimo 20 pontos 
na soma da nota das 3 etapas, pode requerer a prova suplementar que valerá 100 (cem) pontos. A 
nota obtida nas três etapas letivas será somada à nota obtida na avaliação suplementar. O valor final 
será dividido por dois e deverá alcançar 60 pontos ou mais para que o aluno seja considerado 
aprovado. O pedido de prova suplementar deve ser protocolado pelo aluno no Núcleo de Atendimento, 
e realizar o devido pagamento até o prazo estabelecido no calendário acadêmico. No ato da prova, o 
aluno deve apresentar ao professor, o documento que comprove o pagamento da taxa. 
Poderá fazer o requerimento de prova suplementar o aluno que:  

• obter, pelo menos, 20 pontos na soma da 1ª e da 2ª etapa;  

• não tiver sido reprovado por faltas;  

• protocolar o requerimento no Núcleo de Atendimento e recolher a respectiva taxa. 
 
5.5.7 Exame Especial 

 

Tem o direito de fazer o exame especial o aluno que não conseguir a pontuação necessária para a 
aprovação com a avaliação final e que não fizer a prova suplementar, apresentando a devida 
justificativa. O exame especial valerá 100 (cem) pontos. A nota obtida nas três etapas letivas será 
somada à nota obtida no exame especial. O valor final será dividido por dois e deverá alcançar 60 
pontos ou mais para que o aluno seja considerado aprovado. Poderá fazer o requerimento do Exame 
Especial o aluno que: 

 

• Obter, entre 20 e 59 pontos na soma entre a 1ª e a 3ª etapas e não tiver feito a Prova 
Suplementar, com a devida justificativa; 

• Protocolar o requerimento no Núcleo de Atendimento apresentando justificativa que  
comprove a impossibilidade de realizar a prova, que será aprovada ou não pela coordenação 
do curso e que recolheu a respectiva taxa, devendo ainda ser paga a taxa no Núcleo de 
Atendimento até o prazo estabelecido. 
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5.6 Diários 
 

O diário é eletrônico e está disponível no Mentor Web, por ser um documento oficial da Faculdade, 
deverá ser preenchido “diariamente”. É importante que nenhum nome seja acrescentado na lista 
do professor, pois, à medida que as matrículas são efetivadas (entende-se a realização da matrícula 
e a baixa do pagamento) o sistema já atualiza a listagem da turma. 
Após este período os professores efetivarão os lançamentos diretamente no sistema Mentor Web, na 
área do professor.   
 
5.6.1 Alunos não Re-matriculados 
 

Só podem frequentar aulas após regularização da matrícula. Caso perceba alguma irregularidade na 
matrícula dos alunos, gentileza comunicar à coordenação de curso, que tomará as providências 
cabíveis. 
 
5.7 Portal Educacional – Mentor Web 
 

No sistema Mentor Web o professor poderá realizar o cadastro das datas das aulas nas etapas e o 
conteúdo ministrado. É importante que o professor cadastre o conteúdo em todas as aulas, para que 
o sistema as contabilize. Todas as orientações para lançamento de frequência e notas, bem como o 
cadastro do conteúdo ministrado, podem ser acessadas através do link:  
http://www.faculdadeunica.com.br/sistemas/centralprofessor/centraldoprofessor.php 
A digitação da frequência dos alunos deve ser feita regularmente, e a digitação das notas deve ser 
feita observando os prazos e valoração das etapas. 
A cada etapa, o professor deverá concluir os lançamentos de frequência e nota dentro do prazo e 
encerrar a digitação. Ao final do semestre, todas as etapas deverão estar encerradas, inclusive a 
Avaliação Suplementar. 
 

LEMBRE-SE: O professor deverá lançar notas para todos alunos, inclusive nota 0 (zero) para o aluno 
que não fizer a atividade/prova, pois se não houver lançamento o sistema não encerrará o diário. Os 
alunos que precisarem, mas não fizerem a avaliação suplementar também devem receber a nota 0 
(zero) para que sua situação de aprovação ou reprovação na disciplina seja atualizada.  
A digitação de notas no Mentor deve ser feita dentro do prazo, objetivando a exibição de notas para o 
aluno no prazo esperado evitando, assim, reclamações. 
 
ATENÇÃO: 

• Não deixe para lançar notas/faltas via internet no último dia do prazo informado porque poderá 
haver lentidão e recusa de acesso, uma vez que o servidor possui limite máximo de conexões 
simultâneas; 
 

• A digitação de notas e frequência é de estrita responsabilidade do professor. Portanto, procure 
não perder esses prazos. 

Todos os procedimentos acadêmicos têm prazos e normas que devem ser cumpridos. Portanto, 
pedimos especial atenção a esses procedimentos.  Caso haja alguma dificuldade com relação ao 
cumprimento de prazos e regras, consulte e/ou comunique à sua coordenação. 
 
5.8 Regime de Trabalho  
 

Na Faculdade Única de Ipatinga, os professores são contratados dentro das normas da CLT, 
observadas também as Convenções Coletivas de Trabalho das Regionais do Sindicato dos 
Professores – SINPRO-MG. 
 
  

http://www.faculdadeunica.com.br/sistemas/centralprofessor/centraldoprofessor.php
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6. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 
 

6.1 Estrutura Organizacional e Instâncias de Decisão 
 

A Mantenedora é a entidade responsável perante as autoridades públicas e o público em geral, pela 
Mantida, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando os 
limites da lei e do Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade 
própria de seus órgãos colegiados. O Regimento da Faculdade Única determina as relações entre a 
Mantenedora e a Mantida, delimitando-lhes autoridade e competências, no respeito às respectivas 
esferas de atuação.  
Na execução de seus trabalhos, a Administração conta com órgãos de apoio administrativos e 
suplementares colegiados. Entre esses órgãos estão o Comitê de Gestão, os Colegiados de Curso e 
o Núcleo Docente Estruturante. A seguir, estão apresentadas informações gerais sobre esses órgãos 
e sua forma de funcionamento.  
 
6.1.1 Núcleo Docente Estruturante 
 

Art. 1º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao 
Colegiado do Curso, responsável pela concepção e atualização do Projeto Pedagógico do Curso e 
tem, por finalidade, a implementação do mesmo. 

 

Art. 2º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE): 
 

I. Participar efetivamente da elaboração do Projeto Pedagógico do curso, definindo sua 
concepção e fundamentos; 

II. Participar efetivamente da construção do perfil profissional do egresso do curso; 
III. Participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso, para análise e 

aprovação do Colegiado de Curso; 
IV. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo Colegiado; 
V. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 
VI. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo 

Projeto Pedagógico; 
VII. Acompanhar as atividades do corpo docente, encaminhando ao Colegiado de Curso sugestões 

para contratação e/ou substituição de docentes, quando necessário. 
VIII. Planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão executadas pelo curso; 
IX. Produzir trabalhos científicos de interesse do curso. 

 

Art. 3º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será constituído de: 
 

I. O Coordenador do Curso, como seu presidente; 
  

II. Pelo menos 5 (cinco) professores atuantes no curso, incluído o coordenador de curso. 
 

Art. 4º. Os docentes que compõem o NDE devem atuar em tempo parcial ou integral (mínimo 20% em 
tempo integral) e pelo menos 60% de seus membros devem possuir titulação stricto sensu.  

 
 

6.1.2 Colegiado De Curso 
 

O Colegiado é um órgão consultivo, normativo e executivo do Curso, em questões referentes às 
atividades de ensino e extensão, podendo ser ouvido pelo Comitê de Gestão, sempre que necessário 
e constitui-se pelos seguintes membros: 
 

I. Coordenador de Curso, como presidente; 
II. 30% (trinta por cento) dos docentes do Curso com regime de trabalho de maior duração, 

respeitada a ordem decrescente até alcançar o percentual citado e com um mínimo de 5 (cinco) 
membros;  

III. 01 (um) representante do corpo discente do curso. 
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De acordo com o Regimento da Faculdade, compete ao Colegiado de Curso no âmbito de sua 
atuação: 
 

I. Superintender todos os serviços e atividades, em sua área específica de atuação; 
II. Executar as tarefas de ensino e extensão, na sua área de trabalho acadêmico;  
III. Pronunciar-se sobre assuntos didático-pedagógicos na sua esfera de competência, tendo em 

vista o projeto pedagógico, ouvido o Comitê de Gestão, se necessário; 
IV. Elaborar propostas de alteração da organização didático-pedagógica do curso; 
V. Aprovar os planos dos cursos regulares de graduação, especialização e aperfeiçoamento a 

serem implantados, na sua esfera de competência; 
VI. Participar da elaboração de projetos de extensão; 

VII. Pronunciar-se em representações de alunos contra professores, sempre com base em parecer 
de uma comissão docente previamente designada pelo Gerente Acadêmico para tratar 
questões de ética; 

VIII. Colaborar com a Coordenação de Curso e com os demais Colegiados de Curso da Faculdade 
manifestando-se, quando necessário, quanto à organização dos planos gerais de ensino e ao 
exame do processo de transferência e de dispensa de componentes;  

IX. Avaliar, periodicamente, os programas de ensino, encaminhando-os à Coordenação de Curso; 
X. Colaborar com a coordenação de curso na alteração ou adaptação da matriz curricular 

submetendo-a ao Comitê de Gestão; 
XI. Sugerir ao Gerente Acadêmico os nomes que devam compor bancas examinadoras de 

concursos; 
XII. Aprovar a normatização do estágio, na forma prevista no inciso XXI do artigo 22; e 
XIII. Exercer as demais atividades que lhe forem próprias. 

 
 

Compete ao Presidente do Colegiado de Curso: 
 

I. Participar, com direito a voz e voto, das reuniões do Comitê de Gestão da Faculdade; 
II. Representar o Colegiado junto à Direção e ao Comitê de Gestão da Faculdade; 

III. Executar e fazer executar as decisões do Comitê de Gestão e da Gerência Acadêmica da 
Faculdade aplicáveis ao Colegiado; 

IV. Orientar, coordenar e fiscalizar todas as atividades de ensino e extensão, no âmbito do 
Colegiado; 

V. Designar o secretário para cada reunião do Colegiado; 
VI. Cooperar com os demais Colegiados de Curso da Faculdade na organização, orientação e 

fiscalização das atividades de ensino e extensão de interesse comum;  
VII. Exercer, no âmbito do Colegiado, a ação disciplinar; e 
VIII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam próprias. 
 
7. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Entendida como um processo permanente e como uma ferramenta de gestão, a Avaliação Institucional 
na Faculdade tem como princípio, a identificação dos problemas, para corrigir possíveis deficiências e 
para introduzir as mudanças que signifiquem uma melhoria imediata da qualidade do ensino e da 
instituição como um todo, de acordo com as dimensões previstas na Lei 10.861, de 14 de abril de 
2004. A Comissão Própria de Avaliação é composta por representantes do corpo docentes, corpo 
discente, corpo administrativo e representante da sociedade civil organizada. 
 

A CPA da Faculdade obedece ao Regulamento próprio, aprovado pelo Comitê de Gestão e sua 
composição, garante a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, vedando a 
existência de maioria absoluta por parte de qualquer dos segmentos representados. 
Nessa linha de trabalho, todos os segmentos, em igualdade de participação, se envolvem no processo, 
respondendo a questionários, participando de entrevistas, analisando os aspectos positivos e 
negativos dos cursos, discutindo em grupo as debilidades e fortalezas da Faculdade, também dando 
sugestões que provoquem a melhoria da sua qualidade. Assim, a Avaliação Institucional na Faculdade, 
consiste num processo permanente de elaboração de conhecimentos e de intervenção prática, que 
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permite retroalimentar as mais diversas atividades da Faculdade, durante todo o seu desenvolvimento, 
e ocorre em dois momentos:  

 

I. Avaliação do docente por componente curricular (semestralmente, envolvendo coordenadores, 
docentes e discentes); e 
 

II. Avaliação Institucional Geral (de dois em dois anos, envolvendo todos os segmentos: discentes, 
docentes, coordenadores, diretores, funcionários técnico-administrativos, egressos do curso, 
representantes da sociedade civil organizada).  

 

Os resultados do trabalho da CPA são analisados pelos seus membros, que elaboram um relatório 
com sugestões de melhoria. Com base no relatório, são estabelecidos os objetivos, as metas e as 
ações para melhoria.  Os resultados são disponibilizados no site da Faculdade e a implantação das 
ações é monitorada pela CPA. 
 
8. OUVIDORIA 
 

A ouvidoria da Faculdade é um canal de comunicação, que visa obter e oportunizar a realização de 
críticas, sugestões, reclamações e opiniões sobre a Faculdade. Os mecanismos utilizados pela 
ouvidoria são: mensagens eletrônicas, telefone, caixas de opiniões, reclamações/sugestões e 
atendimento pessoal. O ouvidor da Faculdade é o presidente da CPA – Comissão Própria de Avaliação.  
 

Nas dependências da Faculdade, são disponibilizadas as caixas de sugestões, opiniões e 
reclamações. Pelo telefone 0800 724 2300, o interessado poderá agendar atendimento com o ouvidor 
e no site institucional encontra-se o menu Ouvidoria, para envio de críticas, sugestões, reclamações e 
opiniões. As comunicações recebidas pelo ouvidor são analisadas, encaminhadas e discutidas com a 
diretoria da Faculdade. Os encaminhamentos, quando possível, são realizados no  
ato do recebimento da comunicação. Quando necessário, a diretoria informa e discute com os 
envolvidos, as comunicações recebidas por meio da ouvidoria. 
e-mail: ouvidoria@unicaipatinga.com.br                    telefones:(31) 98488-7805 e/ou 0800 724 2300 
 
 

Figura 1 - Selo da C.P.A. 
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