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1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA MANTIDA 

 

1.1.1 Mantenedora 

 

A Única Educacional Ltda. iniciou suas atividades em 19/07/2000, sob a 

denominação social CESIP – Centro de Ensino Superior de Ipatinga para gerir a 

parceria estabelecida com a Fundação Presidente Antônio Carlos que visava a 

implantação da FARV – Faculdade Regional do Vale do Aço. No segundo semestre 

do ano letivo de 2000 a FARV, então mantida pela Fundação Presidente Antônio 

Carlos, iniciou suas atividades como campus III da Universidade Presidente Antônio 

Carlos por meio da oferta dos cursos de Administração, Serviço Social e Turismo. 

De lá para cá, foram estabelecidas uma série de parcerias com instituições do Vale 

do Aço e região, além de inúmeras adequações institucionais que asseguraram a 

consolidação da Faculdade como referência no ensino superior no Vale do Aço com 

a oferta de mais de 20 cursos de graduação.      

 

No mês de novembro do ano de 2006, atendendo à demanda por profissionais 

qualificados na cidade de Timóteo e cidades circunvizinhas, foi criada aFaculdade 

Única de Timóteo, no município de Timóteo, em consonância com as Leis Estaduais 

14202/02 e 14949/04. A Faculdade deu início às suas atividades em 02 de fevereiro 

de 2007. 

 

Em maio de 2014, após a reestruturação e adequação da Única Educacional Ltda., 

esta adquiriu da Fundação Presidente Antônio Carlos – FUPAC, a mantença da 

Faculdade Única de Timóteo. Por se tratar de uma Fundação o processo precisou 

ser autorizado pelo Ministério Público, o que ocorreu em 18/07/2014 através da 

Resolução PTFBH Nº 5889/2014. 
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Em 22/08/2014, foi aberto no e-Mec o protocolo de transferência de mantença e 

mudança de nome da Faculdade para Faculdade Única de Timóteo - FUNIT. A 

transferência de mantença e a mudança de “denominação sigla da IES” foram por 

fim autorizadas por meio da publicação no DOU da Portaria Nº 716 de 27 de 

Novembro de 2014. 

 

A Única Educacional Ltda. é mantenedora da Faculdade Única de Timóteo - FUNIT, 

Faculdade Única de Ipatinga - FUNIP e da Faculdade Única de Contagem - FUNIC. 

Ciente de seus desafios como mantenedora a Única Educacional Ltda assume esta 

responsabilidade com a determinação de manter as melhorias já implementadas no 

processo de ensino dessas Faculdades e assegurar a perenização de suas 

mantidas. 

 

 

1.1.1.1 Dados Gerais da Mantenedora 

 

Nome: Única Educacional Ltda. 

Endereço: Rua Salermo, nº 299 – Bairro Bethania, CEP: 35.164 – 779 – Ipatinga – 

MG. 

Telefone: (31) 2109 2300 e 0800 724 2300. 

 

1.1.1.2 Natureza Jurídica e Organização Institucional 

 

A Única Educacional Ltda é uma empresa privada, com fins lucrativos e registrada 

na JUCEMG sob o nº 3120673406-4. Sua sede se localiza na rua Salermo, nº 299, 

bairro Bethânia, CEP 35.164-779, na cidade e comarca de Ipatinga, em Minas 

Gerais. 

 

A empresa tem prazo indeterminado de funcionamento e as suas principais 

finalidades são: 

 

I. Criar, instalar e manter, estabelecimentos de ensino ou cursos superiores de 

pesquisa e de formação profissional, nos termos da legislação que regula a 
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matéria; 

II. Criar e manter serviços educativos e assistenciais que beneficiem os 

estudantes, e obras sociais filantrópicas ligadas ao ensino; 

III. Promover medidas que, atendendo as reais condições e necessidades do 

meio, permitam ajustar o ensino aos interesses e possibilidades dos 

estudantes; 

IV. Cuidar de atividades ligadas aos problemas do ensino em geral, 

desenvolvendo por todos os meios, intercâmbio com entidades congêneres 

nacionais e estrangeiras; 

V. Criar e manter Faculdades, Centros Universitários, Universidade, cursos ou 

órgãos de ensino de interesse social; 

VI. Promover publicações, especialmente de assuntos didáticos e acadêmicos; 

e, 

VII. Agir em estrita conformidade com as normas legais e estatutárias 

obedecendo às determinações das autoridades competentes. O Ministério 

Público velará pelo seu funcionamento. 

 

1.1.1.3 Situação Patrimonial e Econômico-Financeira 

 

Constituem bens da Única educacional os seus imóveis e móveis que possua ou 

venha a possuir, rendas, contribuições, valores em dinheiro, ações, legados, 

doações, subvenções, auxílios e os resultados dos serviços prestados pelas 

Unidades ou de fins assistenciais que mantiver. O exercício social coincide com o 

ano civil e o Balanço Geral é realizado em 31 de dezembro de cada ano, de 

conformidade com as disposições legais. Os dados sobre Balanço Patrimonial, 

Demonstrações Contábeis, e Investimentos Realizados constam no ANEXO I deste 

documento. 

 

 
1.1.2 Mantida 

 

A Faculdade Única de Timóteo é uma das instituições de ensino superior mantida 

pela Única Educacional Ltda., entidade privada com fins lucrativos, com sede e foro 

na cidade de Timóteo – MG. 
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Quando criada, era a “Faculdade de Educação e Ciências de Timóteo”. Em função 

do processo de migração do Sistema Estadual para o Sistema Federal de Ensino e 

das necessidades de adequação, em janeiro do ano de 2009 passou a ser 

denominada “Faculdade Unipac de Educação e Ciências de Timóteo”. Em 

continuidade às adequações do processo de migração, em julho de 2010, a 

denominação passou para “Faculdade Única de Timóteo.”Seu recredenciamento foi 

publicado no Diário Oficial da União – Seção 1, em 10/06/2012.Em 28/11/2014, com 

a publicação da Portaria 716/2014 no D.O.U. a Faculdade Presidente Antônio Carlos 

de Timóteo passou a denominar-se Faculdade Única de Timóteo - FUNIT, mantida 

pela Única Educacional Ltda.,com sede e foro na cidade Ipatinga - MG. 

 

A Faculdade Única de Timóteo iniciou suas atividades, nesta cidade, em fevereiro de 

2007, abrindo novas perspectivas para a educação e o desenvolvimento econômico 

e social do município e região. Hoje possui dois cursos em funcionamento: 

Administração e Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e 

possui aproximadamente 260 alunos matriculados. 

 

Situada em uma região industrial, a Faculdade encontra-se fortemente imbuída na 

formação de recursos humanos para um crescente mercado profissional, na 

produção de novos conhecimentos,necessários para alimentar continuamente o 

processo produtivo e atender a demanda da sociedade por inovações e melhoria da 

qualidade de vida. Assim, 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. 

 

A organização curricular definida pela Faculdade se vincula aos aspectos legais 

instituídos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei 

Federal no. 9394 de 20 de dezembro de 1996, bem como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos. As estruturas curriculares são estruturadas em módulos com 

periodicidade semestral, de acordo com o Projeto Pedagógico de cada curso e a 

legislação em vigor. 
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A integralização do currículo pleno, tal como formalizado nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos - PPC, qualifica a obtenção da titulação final (Bacharelado, Tecnólogo, 

Licenciatura).  

Os componentes curriculares que formam o currículo de cada curso contemplam o 

desenvolvimento de competências profissionais e são formuladas em consonância 

com o perfil profissional de conclusão do curso. Esse perfil traçado orienta o 

currículo e tenta garantir que o saber escolar transmitido esteja articulado com a 

prática social, assegurando uma formação unitária, um domínio efetivo do saber 

científico,permitindo ao graduando exercer sua profissão e cidadania com plenitude, 

criatividade e autonomia. O programa de cada unidade curricular é elaborado pelo 

respectivo professor e aprovado pelo Coordenador do Curso e deverá estar em 

consonância com o PPC aprovado para o mesmo. 

 

Desde o início de suas atividades na região do Vale do Aço, a Faculdade mantém 

parcerias com empresas dos diversos setores industriais, comerciais, educacionais e 

outros, para desenvolver parte das atividades previstas nos projetos pedagógicos de 

seus cursos. A Instituição conta, também, com um rico histórico de compromisso 

regional na contribuição da formação de profissionais competentes, bem como no 

estímulo ao desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, para 

atuar em diversos contextos mercadológicos, participando do desenvolvimento da 

sociedade brasileira, contribuindo de forma técnica e ética nos respectivos 

ambientes. 

 

Hoje, além de oferecer à comunidade regional cursos de graduação, formando 

profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, a Faculdade Única de Timóteo 

oferece cursos de extensão e pós-graduação lato sensu, visando atender às 

demandas de aperfeiçoamento cultural e profissional e, dessa forma, contribuir para 

o desenvolvimento da região onde está inserida (QUADRO 1).
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QUADRO 1: Cursos ofertados na Faculdade Única de Timóteo 

Cursos de Graduação existentes. 

Curso 

Modalidade 
Vagas 

anuais 

Autoriza

das 

Regime de 
matrícula 

Duração 
em 

semestres 

Carga 
horária total 

Condição legal 

Bach Lic Tec Autorização 
Reconhecim

ento 

Administração x   80 Semestral 08 3000 

Lei Estadual 
14.202/02, 
alterada pela 
Lei 
14.949/04. 

Reconhecido 
de acordo 
com a 
Portaria 545 
de 12/09/14 

CST em 
Gestão de 
Recursos 
Humanos 

  x 100 Semestral 04 1840 

Lei Estadual 
14.202/02, 
alterada pela 
Lei 
14.949/04. 

Reconhecido 
de acordo 
com a 
Portaria 699 
de 
01/10/2015 

 Ciências 
Contábeis 

x   80 Semestral 08 3000 
Portaria 685 
de 07/07/2017 

 

CST em 
Gestão Pública 

  x 100 Semestral 04 1840 
Portaria 685 
de 07/07/2017 

 

Direito x   120 Semestral 10 3700 
Portaria 254 
de 12/04/18 

 

Obs 1.: Bach (bacharelado); Lic (licenciatura); Tec (tecnólogo). 
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A Instituição conta atualmente, com 38 (trinta e oito) funcionários, sendo 01 (um) Diretor de 

Ensino, 01 (um) Diretor Acadêmico-Pedagógico,  02 (dois) coordenadores de cursos,19 

(dezenove) professores,01 (um) Coordenador do Núcleo de Extensão,01(um) coordenador da 

Central de Estágio, 01 (um) coordenador de planejamento, 01(um) gerente financeiro, 01 (um) 

gerente administrativo,01(uma) Secretária Acadêmica, 01(um) Gerente de Comunicação, 

01(uma) Bibliotecária, 01 Coordenador de NEAD, 01 (um) Gerente de Informática, e05 

(cinco) funcionários distribuídos entre auxiliares de Secretaria, apoio administrativo, 

serviços gerais, além de funcionários terceirizados/parceria nos serviço de cantina. 

QUADRO 2: Evolução da faculdade, considerando o período de 2011/2017 

Evolução da Faculdade, considerando o período de 2011/2017. 

Nº Ano 
Nº Total de 

Alunos 
Matriculados 

Nº Total de 
Professores 

Nº Total de 
Funcionários 

1 2011 
1º sem. 363 27 11 

2º sem. 360 26 10 

2 2012 
1º sem. 333 21 10 

2º sem. 278 20 10 

3 2013 
1º sem. 309 19 10 

2º sem. 305 20 11 

4 2014 
1º sem. 332 21 11 

2º sem. 291 19 11 

5 2015 
1º sem. 276 19 11 

2º sem. 248 19 11 

6 2016 
1º sem 257 17 11 

2º sem. 246 20 11 

7 2017 
1º sem 274 18 13 

2º sem. 250 17 13 

8 2018 1º sem.    

 Fonte: Secretaria e RH da Faculdade  

 

A Faculdade Única de Timóteo busca consolidar um projeto de Educação pela qualidade, 

dedicando todos os esforços para o atendimento desta meta que é um trabalho 

participativo de todos que estão inseridos e envolvidos nesta busca. 

 

1.1.2.1 Dirigentes da Instituição 

 

a) Diretores e Titulação 

Cargo Nome Titulação 

Diretor de Ensino William Ferreira Doutor 

Diretora Acadêmico-Pedagógica Eliane Assis Neves Mestre 
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b) Coordenadores de Curso e Titulação 

Curso Nome Titulação 

Administração Tainã S. C. Ogando Mestre 

CST em Gestão de Recursos 
Humanos 

Tainã S. C. Ogando Mestre 

Ciências Contábeis Tainã S. C. Ogando Mestre 

 

 

c) Coordenadores de Áreas Afins e Titulação 

Cargo Nome Titulação 

Coordenador de Planejamento Júlio César Alvim Mestre 

Coordenadora da Central de Estágio Flávia Guimarães Ribeiro Mestre 

Coordenadora do Núcleo de 
Extensão 

Luciana Ulhôa Guedes Mestre 

 

 

d) Gestores Administrativos e/ou Financeiros 

Cargo Nome Titulação 

Secretária Acadêmica Tássia Cristina Perini Pichiner Graduada 

Bibliotecária Melina Lacerda Vaz Especialista 

Gerente Administrativo Janaína Santiago Graduado 

Gerente Financeira Fernanda Especialista 

Gerente de Comunicação Eliab Soares Especialista 

Gerente de Informática Geraldo Glicério Júnior Graduado 

 
 
 

2 MISSÃO E OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO 

 
2.1 MISSÃO 

 
A Faculdade Única de Timóteo tem como missão assegurar à população do Vale do Aço 

e cidades vizinhas, a oferta de ensino superior com qualidade, visando sempre à inserção 

de seus egressos no mercado de trabalho. E, com isso, contribuir para a consolidação do 

Vale do Aço com polo educacional. 

 
2.2 VISÃO 
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Ser uma instituição de ensino superior de referência na região e a primeira opção de 

graduação presencial do Vale do Aço. 

 
 

2.3 VALORES E PRINCÍPIOS DE QUALIDADE 

 
I. Integridade; 

II. Competência; 

III. Aspiração de crescimento profissional, pessoal e institucional; 

IV. Valorização de desempenho; 

V. Integração; 

VI. Comprometimento com a comunidade; e 

VII. Vocação para prestar serviços. 

 
 

2.4 OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 
A Faculdade Única de Timóteo é uma Instituição em contínuo e dinâmico processo de 

evolução e desenvolvimento no cumprimento da sua missão e na realização dos seus 

objetivos. Encontra-se, atualmente, em um processo de reflexões e revisões de sua 

expansão, de seus cursos de graduação e pós-graduação, reavaliando suas políticas 

educacionais de ensino e de extensão, da própria estrutura organizacional e funcional 

visando um salto de qualidade. Para concretizar seus objetivos institucionais a Faculdade 

desdobrou-os em objetivos específicos distribuindo-os em dimensões institucionais. Esses 

objetivos de médio e longo prazo serão perseguidos na vigência deste PDI que 

compreende o período de 2016 a 2019, e estão indicados no quadro apresentado a 

seguir: 

 

QUADRO 3:Dimensão, objetivos e metas a serem executadas na vigência deste PDI 

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 
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concursos, etc. 

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

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. 

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

 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. 

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 Aprimorar o sistema de 
 Assegurar o funcionamento da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, considerando as exigências da 
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Institucional avaliação institucional. 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. 

 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. 

 

Assim, nesse processo destaca-se um conjunto de estratégias e ações, compreendidas em 
diferentes esferas assim configuradas: 
 

QUADRO4: estratégias e ações a serem realizadas no período de vigência deste PDI 
Estratégias Ações 

Promoção do 
ensino de 
qualidade 

 Implantar, gradativamente, os cursos de graduação na modalidade presencial propostos 
neste Plano, considerando a demanda regional. 

 Criar programas para oferta de cursos para a educação continuada; 
 Aperfeiçoar ambiente virtual de aprendizagem para o ensino semipresencial e educação à 

distância. 
 Consolidar o sistema de Avaliação Institucional. 
 Elaborar relatório de autoavaliação com resultados, análises, reflexões e proposições que 

subsidiem o planejamento institucional. 
 Dar continuidade aos trabalhos interdisciplinares de extensão desenvolvidos junto à 

comunidade. 
 Firmar programas de parcerias e convênios com outras instituições de educação visando 

intercâmbio de trabalho. 
 Apoiar as jornadas, semanas de estudos, palestras, conferências, workshops e outros 

fóruns de debates no âmbito da instituição. 
 Executar programas e projetos de ação educacional, social e de trabalho comunitário. 

Aperfeiçoamento 
e 

desenvolvimento 
dos Recursos 

Humanos 

 Incentivar a formação acadêmica do corpo docente. 
 Oferecer atividades de treinamento e atualização profissional para o corpo técnico-

administrativo. 

Aprimoramento 
dos processos 
operacionais 
acadêmicos e 
administrativos 

 Aprimorar continuamente os processos acadêmicos e administrativos, com vistas à 
otimização das atividades desenvolvidas na Instituição. 

Gestão da 
infraestrutura 

 Garantir infraestrutura física e acadêmica adequada às necessidades institucionais e ao 
desenvolvimento dos cursos e dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

 Manter atualizado o acervo da Biblioteca. 
 Manter atualizados os recursos e equipamentos necessários ao(s) Laboratório(s) de 

Informática e ao(s) Laboratório(s) Específico(s) para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas. 

 Assegurar o ambiente (clima, organização e segurança) necessário ao desenvolvimento 
das atividades acadêmicas. 
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Desenvolvimento 
e readequação 

dos sistemas de 
comunicação 

 Capacitar os responsáveis pelos processos de comunicação interna e externa. 
 Otimizar o uso do site institucional, mantendo-o atualizado. 
 Disponibilizar editais sonoros. 
 Ampliar o acesso do aluno ao Sistema de Registro Acadêmico. 

Ação social e 
atendimento ao 

estudante 

 Programar novas políticas de educação inclusiva. 
 Aprimorar a política de nivelamento. 
 Manter e aprimorar o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Social. 
 Aperfeiçoar o Programa de Apoio aos Alunos Carentes. 
 Manter o cadastro de adesão ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

- FIES. 
 Manter o cadastro de adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. 
 Mapear os alunos com deficiências e/ou necessidades educacionais especiais. 
 Aprimorar o sistema de acompanhamento dos alunos matriculados na faculdade e de seus 

egressos. 

Gestão financeira 

 Empreender esforços para redução dos índices de evasão e inadimplência. 
 Aprimorar a gestão financeira em relação à apuração dos resultados de cada curso. 
 Buscar estratégias para a formação de turmas nos processos seletivos e a enturmação 

média. 
 Realizar investimentos de acordo com a implantação das propostas do PDI. 

 

2.4.1 Cronograma de Execução das Ações 

 
 2018 2019 2020 

Promoção do ensino de qualidade 1S 2S 
1
S 

2S 
1
S 

2S 

Implantar, gradativamente, os cursos de graduação na modalidade presencial e a distância 
propostos neste Plano, considerando a demanda regional. 

      

Criar programas para oferta de cursos para a educação continuada.       

Solidificar ambiente virtual de aprendizagem para o ensino semi-presencial e educação à distância.       

Consolidar o sistema de Avaliação Institucional.       

Dar continuidade aos trabalhos interdisciplinares de extensão desenvolvidos junto à comunidade.       

Firmar programas de parcerias e convênios com outras instituições de educação visando 
intercâmbio de trabalho. 

      

Apoiar as jornadas, semanas de estudos, palestras, conferências, workshops e outros fóruns de 

debates no âmbito da instituição. 
      

Elaborar relatório de autoavaliação com resultados, análises, reflexões e proposições que 
subsidiem o planejamento institucional. 

      

Executar programas e projetos de ação educacional, social e de trabalho comunitário.       

Implantar ambiente para educação à distância       

 
 2018 2019 2020 

Aperfeiçoamento e desenvolvimento dos Recursos Humanos 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Incentivar a formação acadêmica do corpo docente.       

Oferecer atividades de treinamento e atualização profissional para o corpo técnico-
administrativo. 

      

Assegurar a implantação do Plano de Cargos e Salários atual do pessoal docente 
e técnico-administrativo. 

      

 
 2018 2019 2020 

Aprimoramento dos processos operacionais acadêmicos e administrativos 1S 2S 1S 
 
2S 

1S 2S 

Aprimorar continuamente os processos acadêmicos e administrativos, com vistas à 
otimização das atividades desenvolvidas na Instituição. 

      

 
 2018 2019 2020 

Gestão da infraestrutura disponível 1S 2S 1S 2S 1S 2S 
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Garantir infraestrutura física e acadêmica adequada às necessidades institucionais e ao 
desenvolvimento dos cursos e dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

      

Manter atualizado o acervo da Biblioteca.       

Manter atualizados os recursos e equipamentos necessários ao(s) Laboratório(s) de 
Informática e ao(s) Laboratório(s) Específico(s) para o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas. 

      

Assegurar o ambiente (clima, organização e segurança) necessário ao desenvolvimento 
das atividades acadêmicas. 

      

 
 

 2018 2019 2020 

Desenvolvimento e readequação dos sistemas de comunicação 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

Capacitar os responsáveis pelos processos de comunicação interna e externa.       

Otimizar o uso do site institucional, mantendo-o atualizado.       

Disponibilizar editais sonoros.       

Ampliar o acesso do aluno ao Sistema de Registro Acadêmico.       

 

 2018 2019 2020 

Ação social e atendimento ao estudante 1S 2S 1S 
 
2S 

 
1S 

2S 

Programar novas políticas de educação inclusiva.       

Aprimorar a política de nivelamento.       

Manter e aprimorar o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Social.       

Aperfeiçoar o Programa de Apoio aos Alunos Carentes.       

Manter o cadastro de adesão ao FIES.       

Manter o cadastro de adesão ao Programa Universidade para Todos.       

Mapear os alunos com deficiências e/ou necessidades educacionais especiais       

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

      

 
 
 
 

 2018 2019 2020 

Gestão financeira 1S 2S 1S 
 
1S 

 
2S 

2S 

Empreender esforços para redução dos índices de evasão e inadimplência.        

Aprimorar a gestão financeira em relação à apuração dos resultados de cada curso.       

Buscar estratégias para a formação de turmas nos processos seletivos e a enturmação 
média 

      

Realizar investimentos de acordo com a implantação das propostas do PDI.       

 

3 PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

3.1 MECANISMOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Na Faculdade Única de Timóteo, o planejamento é o método adotado como recurso técnico para 

manter sua gestão acadêmico-administrativa eficaz e reside nas competências relacionadas com 

a definição e aprovação de uma política educacional factível. O desenvolvimento institucional é 

um processo democratizado e os participantes do mesmo são integrantes da comunidade 

acadêmica que atua através dos seus órgãos colegiados, com representantes dos segmentos 

discente, docente e administrativo. Essa forma de gestão compartilhada demonstra o 
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compromisso que a Faculdade tem com as estruturas de representação, decisão e de gestão nas 

esferas integrantes da sua estrutura organizacional.  

Desde sua implantação, a faculdade passou por um processo de mudanças e adaptações 

que implicaram em investimentos, esforços e melhoria em toda sua estrutura, cultura, 

processos acadêmicos, administrativos e financeiros. É com segurança e 18ranqüilidade 

que afirmamos que, entre tantos fatores, a história vitoriosa da Faculdade Única de 

Timóteo deve-se, em boa parte, ao seu processo de planejamento e à força de sua 

equipe de trabalho considerando nesta os colaboradores que vão desde o Conselho 

Gestor até os funcionários da base de sua pirâmide organizacional.   

 

3.1.1Planejamento Estratégico da Faculdade Única de Timóteo 

O planejamento estratégico consiste na identificação, análise e estruturação dos 

propósitos da instituição rumo ao que se pretende alcançar, levando-se em consideração 

os resultados do processo de avaliação institucional, suas políticas, os recursos 

disponíveis e o ambiente interno e externo. 

 

O planejamento estratégico da FUNIT está estruturado em quatro etapas: fundamentação; 

socialização; aprovação; e, execução e monitoramento. Na fase de fundamentação, o 

Conselho Gestor analisa os resultados gerais do ano corrente e elabora os desafios e 

metas para o ano seguinte. A socialização se caracteriza pela disponibilização dos 

desafios e metas para o corpo diretivo, corpo gerencial, e corpo de coordenadores para 

que esses elaborem os planos de ação de melhoria para o ano seguinte. Assim, após a 

elaboração dos planos de ação, cada setor tem a possibilidade de discutir e aprovar seus 

planos de ação para implantar as melhorias e alcançar as metas determinadas pelo 

Conselho Gestor. Uma vez aprovados, os planos de ação são executados e monitorados 

durante o ano. Após aprovação dos planos de ação, a CPA divulga no site da Faculdade 

as melhorias previstas a partir do processo de Avaliação Institucional. A CPA também é 

responsável por acompanhar, ao longo do ano, a implantação das melhorias divulgadas 

no site da Faculdade.  

 

Entre os planos de ação desenvolvidos pela FUNIT destacam-se aqueles relacionados às 

seguintes atividades: 

 

 Ampliar o número de alunos matriculados; 

 Aperfeiçoar o processo de comunicação interna e externa. 
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 Assegurar a oferta de cursos e práticas de nivelamento para alunos com 

dificuldade de aprendizagem; 

 Assegurar a sustentabilidade financeira da Faculdade; 

 Criar e implantar novos cursos e/ou modalidades diversas de ensino; 

 Envidar esforços para garantir a oferta de materiais pedagógicos e de apoio aos 

alunos com necessidades educacionais especiais; 

 Estimular a participação de alunos e professores em atividades extensionistas que 

contribuam para a diminuição das desigualdades sociais; 

 Fortalecer os programas e/ou ações institucionais nas áreas social, ambiental, 

cultural e esportiva; 

 Garantir nos currículos dos cursos de graduação temas relacionados à História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Educação Ambiental e Educação em Direitos 

Humanos; 

 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; 

 Incentivar projetos de educação continuada; 

 Manter permanente processo de atualização do site institucional, de forma a 

garantir um intercâmbio eficiente das informações necessárias ao cotidiano 

acadêmico; 

 Melhorar e consolidar a qualidade das diversas atividades de ensino; 

 Melhorar o resultado dos cursos no ENADE; e, 

 Proporcionar condições aos egressos de alcançarem melhores resultados nos 

exames de classes e/ou concursos. 

 

A consolidação do planejamento das ações de melhoria da FUNIT ao longo de sua 

história pode ser constatada por meio dos resultados alcançados pelos seus principais 

processos, o que está descrito no item 3.1.2 Resultados dos principais processos da 

FUNIT, apresentado a seguir. 

 

3.1.2 Resultados dos principais processos da Faculdade Única de Timóteo 

 

3.1.2.1 Cursos ofertados pela Faculdade Única De Timóteo 
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O Quadro 5 apresenta os cursos de graduação presencial ofertados pela FUNIT desde o 

início de suas atividades na cidade de Timóteo até os dias atuais. E com o intuito de 

ampliar a oferta de cursos de graduação, a IES protocolou os pedidos de autorização no 

sistema e-MEC, conforme descrito no Quadro 6. 

 

QUADRO 5: Cursos ofertados pela Faculdade Única de Timóteo 

Cursos 

Ofertados 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 

Administração x x x x x x x x x x x x 

CST em 

Recursos 

Humanos 

x x x x x x x x x x 

 

x 

 

x 

CST em 

Processos 

Gerenciais 

x x         

  

Ciências 

Contábeis 
          

  

x 

 

QUADRO 6: Cursos solicitados e avaliados aguardando autorização 

  

  

  

 

 

3.1.2.2 Resultados no ENADE/CPC dos cursos da Faculdade Única De Timóteo 

 

A evolução da Faculdade Única de Timóteo apresentada de forma sintética neste relato 

institucional pode ser melhor compreendida por meio da análise dos dados descritos ao 

longo deste PDI. O item 2.4, Objetivos e Metas Institucionais, apresentado anteriormente,  

relaciona as principais ações de melhoria resultantes do processo de Avaliação 

Institucional de anos anteriores e apresenta também o cronograma de implantação 

dessas ações. 

 

Alcançar resultados satisfatórios no ENADE e CPC tem sido um desafio perseguido pelas 

IES em todo o país. Essa busca se justifica tanto pelos impactos diretos dessas 

avaliações na IES quanto pelo impacto indireto em seu corpo docente e corpo discente. 

Ademais, o ENADE é um excelente indicativo de que os cursos estão no caminho certo 
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para assegurar as competências e habilidades preconizadas nas DCNs. No entanto, há 

de se ressaltar que até 2008 a FUNIT fazia parte do Sistema Estadual de Ensino e os 

resultados do ENADE até aquela data não impactavam diretamente a IES, nem ao seu 

corpo docente e seu corpo discente. Assim, a partir de 2009 iniciou-se um trabalho junto 

ao corpo docente e corpo discente para conscientizar esses agentes da importância de se 

alcançar bons resultados no ENADE. As atividades desenvolvidas incluíram palestras, 

oficinas pedagógicas, ajustes e adequações nos projetos pedagógicos dos cursos, 

reestruturação do sistema de avaliação, aprimoramento dos projetos interdisciplinares, 

cursos de extensão, adequações das políticas de estágio e outras melhorias.  

 

 

3.1.3Expansão de Turmas e Cursos 

 

O planejamento das atividades da Faculdade inclui estratégias que direcionam a maneira 

como deve ocorrer a expansão de seus cursos e qual deve ser o conjunto de ações no 

campo acadêmico. Envolvem, também, ações realmente capazes de gerar o 

desenvolvimento dos recursos humanos, da biblioteca, da informática, das instalações 

físicas, com vistas à consolidação do sistema educacional da Faculdade como Instituição 

comprometida com os padrões de qualidade. Assim, a ampliação de turmas e de cursos 

de graduação e/ou pós-graduação, seja pela resposta às demandas atuais, seja pela 

coerência com as áreas de saber, tem na expansão uma possibilidade de real efetivação. 

Um empreendimento dessa natureza é proposto a partir de um estudo social e 

mercadológico sobre as pertinências que possibilitam a atualização da Faculdade nas 

suas ofertas de ensino e extensão (ver ANEXO II). 

 
A estrutura e as bases sólidas existentes na Faculdade permitem adotar medidas que 

visem o aproveitamento das potencialidades de mercado provenientes da demanda 

detectada e criar um conjunto de oportunidades materializadas através de ações 

concretas para novos cursos de graduação e/ou pós-graduação, qualificados nas áreas 

de interesse da Faculdade. 

 

3.1.3.1  Evolução de matrículas na Faculdade de Timóteo 

 

O quadro 7 apresenta o número de matrículas na graduação presencial da Faculdade 
Única de Timóteo. 
 
 
Quadro 7: Evolução de matrículas 
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Ano 

2007 2008 2009 2010 2011 

1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

126 147 187 219 237 257 298 333 363 360 

 

Ano 

2012 2013 2014 2015 2016 

1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

333 278 309 305 332 291 276 248 257 246 

 

Ano 

2017 2018 2019 2020 2021 

1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 1S 2S 

274 250 245        

 

 

 

3.1.4 Extensão 

 
A indissociabilidade entre ensino e extensão é um dos princípios educacionais da 

Faculdade Única de Timóteo previsto no PDI. O trabalho conjunto de ensino e extensão 

ocorre através da relação entre Faculdade e comunidade e da utilização de metodologias 

participativas. O ensino não deve ficar limitado somente à sala de aula ou às instalações 

da Faculdade. O ensino deve integrar os espaços internos e externos à Faculdade, 

passando a fomentar um conteúdo multidisciplinar. O compromisso da Faculdade com a 

formação cidadã do aluno pode ser aprimorada por meio do diálogo entre a Instituição e a 

comunidade local. Dessa forma, a articulação entre ensinoe extensão afirma que estas 

atividades são indissociáveis na formação do aluno. As diretrizes que norteiam extensão 

na Faculdade são: 

 
I. A relação ensinoe extensão;  

II. A articulação entre Faculdade e a sociedade;  

III. Participação de toda comunidade acadêmica nas ações com a sociedade; e 

IV. Valorização da interdisciplinaridade e da produção do conhecimento.  

 
A extensão está presente na estrutura dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e na 

proposta de novos cursos (ver ANEXO II), em conformidade com a ideia da 

indissociabilidade do ensino e extensão, contemplando práticas adquiridas pelo aluno, 

sejam nos estágios ou nas atividades complementares. 
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3.1.5 Criação de Novas Áreas 

 

É essencial, no entanto, em um processo de expansão, efetuar uma revisão crítica das ofertas da 

Faculdade nas suas partes e no todo. Um planejamento se torna pressuposto necessário para 

qualquer forma de expansão baseada, principalmente, nas áreas de conhecimentos que 

constituem o atual perfil da Faculdade. São os resultados decorrentes dos estudos de mercado 

que permitem detectar a demanda e apresentar proposições de conhecimentos de ponta para 

somar às áreas já presentes na Faculdade. 

 

4 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO 
 

4.1 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 de 

Timóteodetermina as relações entre a Mantenedora e a Mantida, delimitando-lhes autoridade e 

competências, no respeito às respectivas esferas de atuação. A estrutura organizacional da 

Faculdade e seus respectivos órgãos são apresentados pelo organograma institucional 

disponibilizado a seguir:  

Figura 1: Estrutura Organizacional 
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*Os setores Central de Estágio, Núcleo de Extensão e Colegiado de Curso não atendem à 

Diretoria de Pós-graduação 

 

A Faculdade Única de Timóteo é dependente da Entidade Mantenedora apenas quanto à 

manutenção de seus serviços, não havendo interferência, por parte da última, em 

nenhuma decisão que envolva o processo educacional, salvo quando as decisões 

relativas a tais processos impliquem em ônus, não inscritos em orçamento aprovado.  

 

O funcionamento da Faculdade está alicerçado numa gestão participativa e democrática 

por meio de seus órgãos consultivos, deliberativos, executivos e disciplinares, que 

também contam com a participação efetiva do seu corpo discente e docente. Na 

execução de seus trabalhos, a Administração conta com órgãos de apoio administrativos 

e suplementares. O Comitê de Gestão é o órgão máximo da Faculdade funcionando 

segundo o disposto no Regimento. A composição do Comitê de Gestão é apresentada a 

seguir: 

 

I. O Diretor Executivo; 

II. O Diretor Acadêmico - Pedagógico; 

III. O Vice-Diretor e/ou o Coordenador de Ensino, quando houver; 

IV. Os Coordenadores de Curso, ou seja, todos os Presidentes dos Colegiados de 

Curso; 

V. 04 (quatro) representantes do corpo docente, eleitos pelos pares; 

VI. 01 (um) representante do corpo discente, designado pelo Diretório Acadêmico, na 

forma do Regimento;e 

VII. 01 (um) representante do corpo técnico-administrativo. 

 

Compete ao Comitê de Gestão, conforme definido no Regimento: 

 



PDI - Faculdade Única de Timóteo - Vigência 2018- 2022 

 

25 

 

I- propor alterações na estrutura da Faculdade e em qualquer aspecto de seu 

funcionamento, submetendo a proposta à mantenedora, principalmente, quando 

houver aumento de despesa; 

II- pronunciar-se sobre assinatura de acordos, convênios e similares, ouvida a 

mantenedora em questões financeiras; 

III- examinar recursos contra atos dos diretores e dos colegiados de curso; 

IV- conceder títulos honoríficos; 

V- aprovar a proposta de criação de novos cursos, submetendo-o à mantenedora, 

obedecidas, ainda, as normas legais aplicáveis; 

VI- propor solução para os casos omissos e para as situações não enquadradas nas 

normas regimentais de forma clara, encaminhando a matéria à mantenedora, se 

necessário; 

VII- dar ciência à comunidade acadêmica das providências e das decisões, nos casos a 

que se refere o inciso anterior; 

VIII- aprovar o regulamento de monitoria e eventuais alterações; 

IX- aprovar a aplicação de recursos na Faculdade para melhoria da realização das 

atividades-fim e das atividades-meio, em consonância com as disponibilidades 

orçamentárias da entidade mantenedora; 

X- propor modificações neste Regimento, submetendo-o à mantenedora, para os 

devidos fins, sempre que for necessário por razões diversas; e 

XI- desincumbir-se de outras atribuições não relacionadas nesta Seção, mas que lhe 

sejam conferidas neste Regimento ou aquelas que decorrem do exercício de suas 

atividades. 

 
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; e 

III. 01 (um) representante do corpo discente do curso. 

 

De acordo com o disposto no Regimento da Faculdade, compete ao Colegiado de Curso 

no âmbito de sua atuação: 
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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 diretor 

acadêmico-pedagógico 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 Diretor Acadêmico-Pedagógico os nomes que devam compor bancas 

examinadoras de concursos; 

XII- aprovar a normatização do estágio, na forma prevista no inciso XX do artigo 23; 

XIII- exercer as demais atividades que lhe forem próprias. 

 

A Direção da Faculdade será exercida pelo Diretor Executivo e/ou pelo Diretor 

Acadêmico-Pedagógico, podendo contar ainda com um Vice-Diretor com suas respectivas 

competências, todos designados pela Mantenedora. O Diretor Acadêmico-Pedagógico e o 

Diretor da área Administrativo-Financeira, quando houver, exercerá(ão) sua autoridade 

disciplinar, no âmbito de sua atuação, podendo solicitar ao órgão competente a abertura 

de processo disciplinar para apuração de irregularidades e responsabilidades. São 

atribuições do Diretor Acadêmico-Pedagógico: 

I. representar a Faculdade em atos públicos e junto a pessoas e instituições públicas e 

privadas; 

II. superintender todo o serviço acadêmico-pedagógico da Faculdade; 
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III. zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito da Faculdade, respondendo 

por abuso ou omissão;  

IV. elaborar o Calendário Escolar e submetê-lo ao Comitê de Gestão; 

V. assinar os diplomas expedidos pela Faculdade; 

VI. expedir e assinar os certificados relativos à conclusão de cursos especiais ou de 

disciplinas; 

VII. expedir convocação de reuniões do Comitê de Gestão e das comissões de que fizer 

parte e presidi-las; 

VIII. fiscalizar a observância do regime escolar e a execução dos horários e programas; 

IX. cumprir e fazer cumprir as deliberações dos órgãos colegiados da Faculdade;  

X. aplicar penalidades, na forma deste Regimento; 

XI. conceder férias regulamentares e licença ao pessoal da Faculdade, após aprovação 

da Mantenedora; 

XII. designar o Secretário Acadêmico e o coordenador (es) de Curso (s) da Faculdade, 

após aprovação do Diretor Geral, se houver, e da mantenedora; 

XIII. designar o Bibliotecário da Faculdade, após aprovação da mantenedora e aprovar o 

regulamento da biblioteca; 

XIV. distribuir e remover internamente empregados, de acordo com as necessidades do 

serviço, com a anuência da Mantenedora; 

XV. prestar as informações solicitadas pelos órgãos superiores da Mantenedora e dar 

cumprimento às suas determinações; 

XVI. propor à Mantenedora a contratação ou dispensa de pessoal docente e técnico-

administrativo; 

XVII. propor modificações ou adaptações neste Regimento, submetendo-as ao Comitê de 

Gestão; 

XVIII. entender-se com os órgãos da Mantenedora, na forma de seu Estatuto e deste 

Regimento; 

XIX. cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento e as do Estatuto da 

Mantenedora, que se apliquem à Faculdade; 

XX. tomar conhecimento da situação administrativa e financeira da Faculdade e atuar em 

favor do equilíbrio empresarial da Instituição; e 

XXI. resolver os casos omissos neste Regimento, ad referendum do Comitê de Gestão, 

observada a competência específica. 
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Quando houver Diretor Executivo a ele caberão as competências administrativo-

financeiras. 

 

Os Coordenadores de Cursos são professores designados pela Direção da Faculdade e 

tem por função assessorá-lo no desempenho das atividades acadêmicas que lhe forem 

delegadas, devendo buscar a excelência pela qualidade dos cursos. A coordenação e a 

supervisão de atividades acadêmicas dos cursos de graduação ficam a cargo do 

Coordenador, que deverá ser professor da área específica e possuir titulação de mestre 

ou doutor, podendo, na falta deste, ser designado um docente com pós-graduação Lato 

Sensu, com aprovação prévia da Mantenedora. As atribuições do Coordenador de Curso 

estão descritas no Regimento. 

 

4.2 ÓRGÃOS DE APOIO ACADÊMICO 

 

São órgãos de apoio às atividades acadêmicas voltados ao atendimento da comunidade 

acadêmica: a Secretaria e a Biblioteca. A Faculdade dispõe de uma Biblioteca para uso 

do corpo docente e discente e da comunidade da região, sob a responsabilidade de um 

profissional da área habilitado para exercer esta função. A Biblioteca, organizada segundo 

os princípios da Biblioteconomia, rege-se pelo seu Regulamento próprio. 

 

A Secretaria é o órgão responsável pela organização e controle do processo acadêmico. 

A Secretaria da Faculdade tem como titular um Secretário indicado pelo Diretor 

Acadêmico-Pedagógico, de preferência dentre os graduados em nível superior. 

 

 

4.3 POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 

 

Um dos graves problemas enfrentados por grandes organizações é a ineficácia da sua 

comunicação interna ou com a sociedade. A comunicação tem a vertente interna, para 

agregar os agentes empreendedores - Diretores, Coordenadores de Cursos, Professores, 

Técnico-Administrativos, Estudantes - e a vertente externa, para que os agentes sociais, 

formadores de opinião, sejam informados dos ganhos de qualidade verificados. 

 

Um plano, por mais bem elaborado que seja, não pode ser implementado sem sintonia e 

sinergia, sem adesão consciente de todos, sem o conhecimento de seus movimentos e 

etapas. Um dos objetivos institucionais previstos neste Plano é aperfeiçoar o processo de 
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comunicação interna e externa e a divulgação de resultados das avaliações em geral. A 

excelência na comunicação, tanto interna quanto externa vai interferir de forma singular 

no processo ensino-aprendizagem. É por meio dele que se dá o processo de 

retroalimentação para conhecer as fortalezas e fragilidades institucionais e, a partir disso, 

manter ou inovar as ações. Os mecanismos de comunicação utilizados são apresentados 

no quadro a seguir:  

 

   

 

 

Quadro 9: Mecanismos de comunicação utilizados pela faculdade 

MEIOS PÚBLICO ALVO 

Site institucional (I/E) 

Portal Universitário (I) 

Redes Sociais (I/E) 

Ouvidoria (I/E) 

Guia Acadêmico (I) 

Manual do Professor (I) 

Cartazes nos quadros de avisos (I) 

Correspondência eletrônica  (I) 

Correspondência via Correios (I/E) 

Avaliação Institucional (I) 

Reuniões com representantes da comunidade (E) 

Meios de comunicação de massa (jornais, revistas, 
rádio) 

(I/E) 

Obs.: (I) = Interno; (E) = Externo; (I/E) = Interno e Externo.  

 

Para uma comunicação eficaz a Faculdade escolhe o mecanismo a ser utilizado 

considerando a informação que pretende e necessita transmitir e o público ao qual se 

dirige, seja ele interno ou externo. A Instituição também incentiva a comunidade, tanto 

acadêmica quanto local, para que enviem suas sugestões sobre novos mecanismos e 

estratégias de comunicação. 

 

A seguir estão apresentados resumo dos principais meios de comunicação utilizados pela 

Faculdade. 

 
Site Institucional: No site da Faculdade Única(www.faculdadeunica.com.br) após clicar 

na unidade desejada, Timóteo, são disponibilizadas informações gerais sobre a 

instituição, informações acadêmicas dos cursos, informações do corpo docente, as 

http://www.faculdadeunica.com.br/
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matrizes curriculares dos cursos, informações sobre estágio, atividades complementares, 

núcleo de estudos dirigidos, biblioteca on line, acesso ao portal Mentor e Blackboard, 

acesso à Central do Aluno onde estão as informações acadêmicas do aluno. O regimento 

da faculdade também está disponível no site. Além disso, são disponibilizadas notícias 

sobre a Faculdade, como eventos realizados, datas comemorativas, promoções, etc. 

 

Portal Blackboard: No site da Faculdade (www.faculdadeunica.com.br), após clicar na 

unidade desejada, Timóteo, por meio do Portal, o aluno acessa e realiza atividades 

complementares na forma de estudos dirigidos, acessa os planos de ensino das 

disciplinas, recebe avisos de atividades acadêmicas, participa de fóruns e debates e 

outras atividades. 

 

Redes Sociais: Por meio das redes sociais, tais comoTwitter, Facebook e Instagran, os 

alunos e outros usuários participam de debates, promoções e outras atividades sobre a 

faculdade e eventos realizados.  

 

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 e sugestões e atendimento pessoal. O ouvidor 

da Faculdade é o presidente da CPA – Comissão Própria de Avaliação.No site da 

Faculdade (www.faculdadeunica.com.br), após clicar na unidade desejada, Timóteo, está 

disponível a funcionalidade ouvidoria. Nas dependências da Faculdade são 

disponibilizadas as caixas de sugestões, opiniões e reclamações. Pelo telefone 0800 724 

2300 o interessado poderá falar ou agendar atendimento com o ouvidor. 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. 

Um dos graves problemas enfrentados por grandes organizações é a ineficácia da sua 

comunicação interna ou com a sociedade. A comunicação tem a vertente interna, para 

agregar os agentes empreendedores - Diretores, Coordenadores de Cursos, Professores, 

Técnico-Administrativos, Estudantes - e a vertente externa, para que os agentes sociais, 

formadores de opinião, sejam informados dos ganhos de qualidade verificados. 

 

http://www.faculdadeunica.com.br/
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Um Plano, por mais bem elaborado que seja, não pode ser implementado sem sintonia e 

sinergia, sem adesão consciente de todos, sem o conhecimento de seus movimentos e 

etapas. Um dos objetivos institucionais previstos neste Plano é aperfeiçoar o processo de 

comunicação interna e externa e a divulgação de resultados das avaliações em geral. A 

excelência na comunicação, tanto interna quanto externa vai interferir de forma singular 

no processo ensino-aprendizagem. É por meio dele que se dá o processo de 

retroalimentação para conhecer as fortalezas e fragilidades institucionais e, a partir disso, 

manter ou inovar as ações.  

 

4.4 RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

 

O perfil do aluno da Faculdade Única de Timóteo é o do aluno trabalhador que busca 

melhores condições de vida e de empregabilidade por meio da Educação Superior. A 

preocupação com essa empregabilidade é uma constante na Faculdade e, para propiciar 

condições ao aluno para concorrer no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, 

busca-se articular convênios e parcerias com órgãos públicos, empresas, prefeituras, 

associações, entre outros. É por meio desses convênios que a comunidade conhece o 

aluno da Faculdade desde o início do curso e acompanha a formação do mesmo. Esses 

convênios abrem as portas para realização de estágios, projetos e atividades de extensão 

promovendo o aluno e inserindo-o no mercado de trabalho desde o início do curso. 

 

Considerando que a conjugação dos interesses promove benefícios para ambas as 

partes, uma vez que a interatividade é um elemento norteador para as relações inter-

institucionais, ao estabelecer suas parcerias a Direção da Faculdade sempre opta por um 

acordo que atenda os interesses acadêmicos e comunitários locais, integrando seus 

projetos com os gerados pelo setor público e o setor privado. Considerando a realidade 

local, as parcerias são efetuadas nos seguintes setores estruturais: 

 

a) Público: a IES, por meio de convênios com a Prefeitura Municipal viabiliza a realização 

de estágio em função de vagas estabelecidas e ações conjuntas para o desenvolvimento 

de atividades e projetos focados na melhoria da qualidade de vida dos moradores locais. 

 
b) Privado: a IES por meio de convênios com o setor empresarial viabiliza estágios para 

acadêmicos, e realiza eventos objetivando o aprimoramento da vida acadêmica e 

profissional dos seus estudantes, como também a interação com os empresários locais 

identificados com os problemas regionais. 
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4.5 CORPO DOCENTE 

 

4.5.1 Regime de Trabalho 

 

A Faculdade Única de Timóteo conta em seu quadro de docentes com especialistas e 

mestres.  Os professores são contratados dentro das normas da CLT, observadas 

também as Convenções Coletivas de Trabalho das regionais do Sindicato dos 

Professores - SINPRO do Estado de Minas Gerais.  

 

 

Os professores recém-contratados participam de uma capacitação de nível introdutório 

para adquirir um conhecimento global do Projeto de Desenvolvimento Institucional, do 

Regimento e, de forma específica, o Projeto Pedagógico do Curso. Apresenta-se abaixo o 

cronograma de expansão do corpo docente: 

 

Cronograma da expansão do corpo docente, considerando o período de vigência do PDI. 

Regime de Trabalho 2018 2019 2020 2021 2022 

Doutor 01 03  

  

Mestre 
 

07 
 

09  
  

Especialista 
 

11 
 

 
10 

 
 

  

 

4.5.2 Critérios de Seleção e Contratação 

 

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

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

Corpo docente existente 2018 - 1 

TITULAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO 
TOTAL 

Integral Parcial Horista 

Nº % N.° % N.° % N.° % 

Doutor - - - - 01 5% 01 5% 

Mestre 01 5% 02 11% 04 21% 07 37% 

Especialista - - 03 16% 08 42% 11 58% 

TOTAL 01 5% 05 27% 13 68% 19 100% 
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curricular pelo qual será responsável. Para a admissão são observados os seguintes 

critérios: 

 
I. análise de currículo contendo a comprovação da titulação e da experiência na 

Educação Superior e profissional; 

II. análise da adequação do professor ao componente curricular para o qual se 

candidatou; 

III. apresentação de aula perante banca composta pelo Diretor e/ou seu 

representante, coordenador do curso e um professor convidado para avaliação do 

domínio de conteúdo e metodologia; 

IV. estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 

V. estar em dia com as obrigações eleitorais; e 

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

em inspeção médica que será realizada por profissional competente, antes da 

contratação. 

 
4.5.3 Requisitos de Titulação e Experiência Profissional 

 

É objetivo da Faculdade Única de Timóteocontratar docentes com qualificação e titulação 

adequada aos cursos. Para a contratação de novos docentes são exigidos: 

 
I. Graduação e/ou Pós-graduação compatível com o componente curricular para o 

qual será contratado; 

II. Experiência no magistério superior de, no mínimo, 03 (três) anos para 

bacharelados/licenciaturas ou 02 (dois) anos para cursos superiores de 

tecnologia, podendo ser aceito docente com experiência menor na inexistência 

daquele;e 

III. Experiência profissional não acadêmica de, no mínimo, 02(dois) anos, para 

bacharelados/licenciaturas, ou 03 (três) anos para os cursos superiores de 

tecnologia,podendo ser aceito docente com experiência menor na inexistência de 

profissional com experiência. 

 
4.5.4 Qualificação 

 

O estímulo à produção intelectual do corpo docente é uma ação constante da Faculdade 

Única de Timóteoe para tanto procura proporcionar apoio técnico e pedagógico aos 
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professores, disponibilizando os recursos e a infraestrutura existente: laboratórios, 

equipamentos de informática, recursos multimídia e Biblioteca.  

 
O apoio pedagógico é realizado através de oficinas e palestras na própria Faculdade 

abordando itens importantes para o desempenho do magistério superior relacionadas ao 

trabalho docente como: didática inovadora, planejamento das atividades acadêmicas, 

processos e avaliação da aprendizagem. O objetivo com este empreendimento é auxiliar 

os docentes na condução dos componentes sob sua responsabilidade, sugerindo 

atividades, metodologias, sistema de avaliação dos alunos, propostas de trabalho, além 

de orientar a relação professor-aluno. 

 
A Faculdade adota como política o incentivo ao corpo docente no que se refere à 

qualificação, oferecendo bolsas parciais nos programas de pós-graduação oferecidos por 

ela própria. É incentivada, também, a participação dos docentes em atividades de 

extensão, eventos científicos e acadêmicos organizados pela Faculdade e por outras 

instituições. 

 

A formação continuada dos professores universitários torna-se imperativo, não apenas 

para eles próprios pelo preponderante papel que exercem, mas também para o corpo 

diretivo da Instituição a quem cabe a responsabilidade de assegurar, em seus quadros, 

profissionais qualificados. 

 

4.5.5 Substituição Eventual 

 

As substituições eventuais são supridas, sempre que possível, por docentes que já 

estejam no quadro da Faculdade, especialmente quando a ausência do professor 

responsável pelo componente curricular for por tempo determinado e inferior a 60 dias. 

Quando há necessidade de contratação de novo professor para substituição eventual, a 

Faculdade mantém banco de currículos com candidatos previamente avaliados, 

propiciando a rápida substituição do professor afastado. 

 

4.5.6 Plano de Carreira 

 

O atual Plano de Cargos e Salários da Única Educacional Ltda 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 na Instituição.  
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4.6 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

4.6.1 Critérios de Seleção 

 

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

selecionados com base em seus currículos e suas referências profissionais. É política da 

Instituição priorizar, sempre que possível, a formação acadêmica e a experiência 

profissional comprovada em suas contratações. A Faculdade adota como critérios básicos 

para seleção e contratação do pessoal técnico-administrativo: 

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

II. estar em dia com as obrigações eleitorais; 

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

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

cargo pretendido, inclusive com registro no respectivo Conselho de Classe, na 

data da contratação, se for o caso; 

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

em inspeção médica que será realizada por profissional competente, antes da 

contratação; 

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

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

 

Para ocupação das vagas em aberto, é política da Faculdade dar prioridade aos 

funcionários em exercício que demonstrarem capacidade técnica, compromisso com a 

Instituição, espírito empreendedor, liderança, entre outros, compatíveis com as atividades 

específicas da função.  

 

A Faculdade promove a qualificação de seu corpo técnico-administrativo por meio de 

treinamentos, sempre que possível, por empresas especializadas na área. 

 

A Faculdade entende que compor um quadro de funcionários com formação profissional 

adequada é fundamental para o aprimoramento da relação funcionário/aluno/docente. A 

contratação dos funcionários técnico-administrativos segue a demanda interna e à medida 

que for constatada uma sobrecarga do corpo técnico já existente, a Faculdade fará a 

seleção criteriosa de novos colaboradores. Os empregados serão colocados sob 
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supervisão dos funcionários mais antigos, como forma de orientá-los a prestar um 

eficiente serviço.  

 

4.6.2 Política de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento Profissional 

 

A Faculdade, dentro de suas possibilidades, busca proporcionar qualificação e 

treinamento funcional para o corpo administrativo, além de fomentar o investimento 

pessoal em políticas de melhorias na qualificação. Cursos, palestras, simpósios, 

treinamentos são ofertados aos funcionários por meio de ações diretas da Faculdade e/ou 

por meio de parceria e convênio com empresas especializadas do ramo.  

 

 

4.6.3 Previsão de Expansão 

 

O Corpo Técnico-administrativo da Faculdade Única de Timóteotem sua carreira 

organizada por um Plano de Carreira no que diz respeito a contratos, regimes de trabalho 

e remuneração. Além de Direção e Coordenações, é composto por profissionais na área 

de Biblioteca, Secretaria, Financeiro, entre outros.À medida que cresce a complexidade 

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

e o valor do salário. O quadro abaixo apresentao cronograma de expansão do corpo 

técnico-administrativo: 

QUADRO 13. Cronograma de expansão do corpo técnico administrativo 

Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo, considerando o período de vigência do 

PDI. 

Departamento 2018 2019 2020 2021 2022 

Auxiliar de Serviços Gerais 02 02 03   

Atendente/Recepcionista 03 04 03   

Vigia/Vigilante/Porteiro 02 02 02   

Auxiliar de Informática 01 01 02   

Auxiliar de Manutenção 01 01 01   

Auxiliar de Biblioteca 01 01 01   

Supervisor administrativo de estágio 01 01 01   

Coordenador de Curso 02 03 04   
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4.6.4 Plano de Carreira 

 

O atual Plano de Cargos e Salários da Única Educacional Ltda 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 na Instituição.  

 

4.7 CORPO DISCENTE 

 

4.7.1 Processo Seletivo 

 

A Faculdade Única de Timóteo promove o ingresso de candidatos nos diversos cursos de 

graduação através de Processo Seletivo organizado e executado segundo o disposto na 

legislação pertinente, com o objetivo de classificar os candidatos, no limite das vagas ao 

curso respectivo. A Instituição também aceita transferência de alunos de outras 

Instituições de Educação Superior, conforme legislação vigente e normas regimentais e a 

obtenção de novo título. 

 

O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos e a 

classificá-los dentro do estrito limite das vagas oferecidas para cada curso. As inscrições 

para o processo seletivo são abertas em edital, do qual constam os cursos oferecidos 

com as respectivas vagas, os prazos e a documentação exigida para a inscrição, a 

relação das provas, os critérios de classificação, desempate e demais informações. No 

ato da inscrição para processo seletivo está à disposição do candidato uma Relação 

Geral de Cursos da Faculdade. 

 

A classificação é feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o 

limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos pela 

Instituição. A classificação obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual 

se realiza a seleção, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de 

requerê-la, ou, em o fazendo, não apresentar a documentação regimental completa 

dentro dos prazos fixados. Na hipótese de restarem vagas não preenchidas poderão ser 

recebidos alunos transferidos ou de obtenção de novo título 
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Os candidatos classificados no Processo Seletivo e convocados para ingresso nos cursos 

de graduação devem comparecer no setor de matrícula da Faculdade, no prazo fixado, 

apresentando o original e a cópia dos documentos requeridos: 

 

I. Requerimento de matrícula; 

II. Certificado de conclusão de Ensino Médio ou equivalente; 

III. Histórico escolar do Ensino Médio concluído; 

IV. Cédula de identidade; 

V. Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição; 

VI. Prova de regularidade com as obrigações do serviço militar, se do sexo 

masculino; 

VII. Certidão de nascimento ou casamento; 

VIII. Comprovante de pagamento das taxas regulamentares; e 

IX. CPF. 

 

O candidato classificado que não se apresentar para matrícula - no prazo estabelecido e 

com os documentos exigidos - perde o direito de matricular-se, em favor dos demais 

candidatos a serem convocados por ordem de classificação, mesmo que tenha efetuado o 

pagamento das taxas exigidas. 

 

Independentemente de Processo Seletivo pode ser efetuada a matrícula de candidatos 

portadores de diploma registrados de Curso Superior, observados os dispositivos legais 

vigentes e o limite de vagas da Faculdade. O portador de diploma de Curso Superior, 

devidamente registrado, pode matricular-se - havendo vagas - após análise e aprovação 

dos respectivos currículos e programas pelo órgão competente, através da obtenção de 

novo título. 

 

A matrícula deve ser renovada semestralmente e ao final do primeiro semestre letivo, o 

aluno deve preencher - na Secretaria - requerimento a fim de confirmar a continuidade de 

seus estudos para o segundo semestre ou solicitar trancamento. Ressalvado o caso de 

trancamento de matrícula, a não renovação da mesma implica renúncia do curso e 

desvinculação do aluno à Faculdade. 

 

4.7.2 Procedimentos de Atendimento aos Alunos 
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4.7.2.1 Programa de Nivelamento 

 

A Faculdade Única de Timóteo conta com um Programa Institucional de Nivelamento - 

PIN com o objetivo de oferecer ao acadêmico com dificuldades em acompanhar 

determinados componentes curriculares, as condições adequadas para a superação de 

suas dificuldades, especialmente no início do curso, permitindo que ele acompanhe o 

processo ensino-aprendizagem em sua plenitude. 

 

A oferta deste tipo de programa depende primeiramente da constatação da necessidade 

de sua oferta, através de avaliação feita pelo professor responsável pelo componente e 

pelo Coordenador do Curso. Posteriormente, os alunos são informados e convocados 

para participarem do nivelamento, mas em dias e horários diversos àqueles em que o 

curso regular acontece. 

 

O Programa Institucional de Nivelamento destina-se exclusivamente aos alunos 

matriculados no 1°ano do curso da Faculdade Única de Timóteo, visando possibilitar ao 

acadêmico recém-chegado à Instituição, um contato com novas estratégias de 

atendimento e formato das atividades pedagógicas desenvolvidas para a superação de 

dificuldades de aprendizagem. As características do PIN são: 

 

I. Objetivo: reduzir problemas como a evasão ou reprovação do aluno já nos 

primeiros períodos do curso, ensejando, primeiramente, a adoção de métodos 

pedagógicos que permitam a reorientação do processo ensino-aprendizagem e o 

resgate dos conteúdos não assimilados pelo aluno advindo do Ensino Médio, 

essenciais ao aprendizado universitário; 

II. Público alvo: alunos regularmente matriculados no primeiro ano do curso. 

 

A realidade atual leva ao ensino superior um contingente de alunos com déficit do Ensino 

Médio ou equivalente, o que cria dificuldades acentuadas para os professores em seu 

desempenho docente e, mais grave ainda, leva os alunos com maior nível de dificuldades 

ao desestímulo, à insuficiência de aprendizagem e até à desistência do curso. 

 

Foi pensando nessa realidade que se elaborou o programa PIN, dentro de uma política 

institucional que visa a elevar a qualidade do desempenho de todos os alunos, em 

especial dos discentes que cursam os períodos iniciais. O trabalho do nivelamento 
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envolve um conjunto de atividades por meio das quais o aluno amplia sua carga horária e 

aperfeiçoa o seu desempenho. O trabalho inicia-se com uma avaliação em sala de aula, 

feita por todos os professores que atuam nos componentes curriculares do primeiro 

período. Os alunos são selecionados pelo grau das dificuldades que apresentam. O 

Programa Institucional de Nivelamento - PIN tem como objetivos:  

 

a) Objetivos 

1. Capacitar os discentes para: 

 propiciar a recuperação e o aprimoramento de conhecimentos básicos e 

imprescindíveis ao prosseguimento dos estudos;  

 acompanhar os componentes curriculares e/ou conteúdos do curso com o 

mínimo de dificuldades possíveis;  

 ser elemento de equalização dos saberes considerados pré-requisitos para o 

desempenho da Profissão; e 

 preparar as bases para o objetivo central do curso. 

2. Desenvolver habilidades que permitam ao participante: 

 ter uma visão critica de suas potencialidades e dificuldades;  

 perceber que os  processos de aprendizagem não acontecem de forma 

igualitária  para todos;  

 reconhecer que só se pode ensinar o que se sabe bem e que o domínio do 

conteúdo é essencial ao profissional e fator de segurança para o desempenho 

de suas funções;  

 reconhecer que dificuldades de escrita, oralidade podem ser sanadas e/ou 

minimizadas;  

 identificar-se como sujeito do saber e corresponsável por seu progresso e 

formação acadêmica; e 

 identificar tecnologias e ferramentas de apoio para minimizar e/ou sanar suas 

dificuldades.  

 

b) Público alvo 

Todos os alunos recém-ingressados que apresentaram déficit nos conhecimentos básicos 

necessários ao prosseguimento dos estudos. 

 

4.7.2.2 Programas e Políticas de Apoio Financeiro ao Estudante 
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Como meio de propiciar o ingresso e a permanência do aluno na Faculdade Única de 

Timóteo são oferecidos programas de financiamento estudantil como Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES e o Crédito PRAVALER. Também 

são oferecidas bolsas pelos programas Educa Mais Brasil, Programa Universidade para 

Todos – PROUNI, bolsas filantrópicas e descontos no programa Auxílio Parentesco que 

visa atender alunos do mesmo grupo familiar.As bolsas do Prouni são oferecidas de 

acordo com a legislação do Ministério da Educação, que regulamenta o programa, sendo 

oferecidas a estudantes brasileiros que não possuem curso superior e que preenchem os 

requisitos legais. 

 

A Bolsa Filantrópica é concedida a alunos carentes mediante processo seletivo realizado 

pela própria Faculdade. O aluno pré-selecionado para a bolsa apresenta documentos à 

comissão interna de avaliação que é vinculada ao Núcleo de Atendimento ao Estudante. 

 

O Programa Auxílio Parentesco é um programa que concede desconto na mensalidade, 

quando há mais de um estudante do mesmo núcleo familiar matriculado na Instituição. O 

valor deste desconto é para cada membro do grupo familiar, sendo este entendido como o 

conjunto de pessoas que residem na mesma moradia, possuindo grau de parentesco 

como: pais, padrasto/madrasta, cônjuges, companheiros, filhos, enteados, irmãos, avós. 

 

O Crédito Universitário PRAVALER, gerido pela empresa Ideal Invest, funciona como 

alternativa de pagamento para aqueles que querem ter um diploma de graduação, mas 

não têm condições de pagar a mensalidade integral. Trata-se de um financiamento onde o 

aluno parcela o valor das mensalidades do semestre e paga em um prazo maior. A 

expectativa da Ideal Invest e das Instituições de Educação Superior parceiras é de que o 

crédito universitário privado contribua tanto para atração de alunos para as faculdades, 

como para retenção dos estudantes já matriculados, pois pode minimizar a inadimplência 

e a evasão. 

 

Com o Crédito Universitário PRAVALER, o aluno paga as mensalidades com mais 

facilidade. O aluno aprovado no programa parcela as mensalidades e paga em um prazo 

maior. As mensalidades em atraso na Faculdade também podem ser financiadas. 

Atualmente parcela-se o valor de até 05 (cinco) mensalidades atrasadas. 
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As bolsas do Educa Mais Brasil são bolsas sociais de 50% do valor da mensalidade, 

concedidas a alunos carentes por meio de parceria com o Instituo Educar. A seleção e a 

indicação dos alunos contemplados neste programa são realizadas pelo Instituto Educar. 

Essas bolsas são concedidas apenas aos cursos com vagas ociosas. 

 

4.7.2.3 Política de Acompanhamento de Egressos 

 

Os acadêmicos egressos tradicionalmente perdem vínculo com a instituição formadora, 

permanecendo sem acesso ao intercâmbio com seus antigos professores e especialistas 

em suas áreas de trabalho. A Faculdade Única de Timóteo, em apoio a seus egressos 

desenvolve o Programa de Acompanhamento de Egressos - PAE, com o objetivo de os 

manterem atualizados, checando suas vivências no mercado de trabalho e suas 

dificuldades profissionais. Utilizando-se de modernas tecnologias de informação e 

comunicação oferecerá, através do site institucional, canal de comunicação direto com os 

seus ex-alunos. A intenção é que todos os egressos participem dessa interação, 

construindo um espaço de desenvolvimento profissional e de atualização científica.  

 

Considerando a importância da opinião de formandos e ex-alunos para identificação das 

práticas de ensino e de extensão, bem como para perceber omissões e equívocos que 

estejam sendo cometidos, a Avaliação Institucional, realizadapor esta Faculdade, em 

conformidade com a Lei n.10.861/2004, contempla em seus instrumentos de avaliação 

espaço para manifestação dos egressos.  

 

Esta pesquisa é um mecanismo que possibilita a avaliação contínua da Instituição 

oportunizando adicionalmente, a participação dos egressos em outras atividades 

oferecidas pela IES. Os resultados obtidos nessa pesquisa são utilizados no processo de 

avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos. 

 

Toda a política de egressos da Faculdade está calcada na possibilidade de potencializar 

as competências e as habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de sua oferta 

educacional. A Instituição lida com as dificuldades de seus egressos e colhe informações 

de mercado visando formar profissionais cada vez mais qualificados para o exercício de 

suas atribuições. 
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4.7.2.4 Atividades que Estimulam a Permanência do Discente 

 

A participação discente nas decisões da Faculdade é sempre incentivada, por meio de 

seus órgãos colegiados e comissões, entre eles o Comitê de Gestão, o Colegiado dos 

Cursos e a Comissão Própria de Avaliação - CPA. O funcionamento da Faculdade está 

alicerçado numa gestão participativa e democrática por meio desses órgãos, nos quais 

está prevista a participação efetiva do seu corpo discente e docente.  O Comitê de Gestão 

e a CPA contam ainda com a participação de representantes do corpo técnico-

administrativo. 

 

4.7.2.5 Atendimento Psicopedagógico e Social 

 

A Faculdade Única de Timóteo está sempre trabalhando no sentido de aperfeiçoar 

continuamente o atendimento ao Estudante, tendo com meta aprimorar a atuação do o 

Núcleo de Atendimento Psicopedagógico e Social – NAPS. Aqui, o aluno tem suporte 

psicopedagógico, realizado por profissionais especializado. O objetivo do serviço proposto 

é responder, individualmente ou em grupo, às demandas de professores, coordenadores, 

funcionários e alunos, a fim de promover a saúde dos relacionamentos interpessoais e 

institucionais que contribuem para o processo de aprendizagem do aluno. 

 

 

 

a) Apoio Psicopedagógico 

A finalidade do apoio psicopedagógico é orientar e auxiliar na realização das atividades 

acadêmicas definidas pelos docentes da Faculdade; ou ainda, sugerir o devido 

encaminhamento para os casos em que se fizer necessário um atendimento mais 

especializado. 

 

b) Apoio Social 

O objetivo do apoio social é o atendimento às demandas sociais apresentadas pela 

comunidade acadêmica através de análise sistemática e apresentação de projetos que 

visem o fortalecimento do indivíduo e a melhoria da qualidade de vida. Poderão ser 

estabelecidos projetos voltados para os diversos segmentos como capacitação 

profissional e ampliação da formação intelectual e cultural. 
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5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

  

5.1 POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Em uma sociedade cada vez mais desigual, a responsabilidade social tornou-se um dos 

pilares para as instituições de ensino que visam contribuir com a formação do cidadão. 

Nesse sentido, é papel das Instituições de Educação Superior promover a reflexão e o 

questionamento sobre a responsabilidade social na formação dos alunos como futuros 

agentes transformadores das questões sociais do País e construtores de ações 

afirmativas na promoção da igualdade de condições com vistas à inclusão social. 

 

“O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma 

prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos 

e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletividade e ambiental.”1 

 

Assim, alguns temas que tratam de questões sociais, de ampla abrangência, devido a sua 

complexidade e natureza diferente das áreas convencionais, são tratados nos currículos 

dos cursos de graduação modo transversal, contínuo e permanente. Nessa categoria se 

enquadram os seguintes temas: História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Educação 

Ambiental e em Direitos Humanos. 

 

5.1.1 Desenvolvimento Econômico e Inclusão Social 

 

Minas Gerais é um Estado onde convivem em um mesmo espaço político-geográfico a 

riqueza e a carência. A falta de oportunidade para a continuidade dos estudos nas 

cidades do interior induz ao desemprego e à migração das pessoas, especialmente dos 

jovens, para os grandes centros, aumentando os problemas e a exclusão social. Todos 

buscam melhores condições de vida e de trabalho e diante de um País em crescimento, 

não há outro meio de alcançar isso se não pela educação. Mas nas pequenas cidades, 

fazer um curso superior é um sonho que muitos não conseguem alcançar, pois a 

população depende de uma baixa remuneração para sua sobrevivência e não tem meios 

suficientes para buscar a formação nas cidades onde há oferta dessa etapa de ensino.  

 

Considerando esse cenário e consciente de seu papel social, a Faculdade Única de 

                                                           
1http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf 
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Timóteo, mantida pela Única Educacional Ltda., vem trabalhando no sentido de 

proporcionar à comunidade onde está instalada, a oferta de cursos superiores de 

qualidade com valores de mensalidade capazes de atender uma clientela menos 

favorecida economicamente, proporcionando-lhes condições mais dignas de ingresso e 

permanência na educação superior. 

 

A difusão do conhecimento e o ambiente acadêmico produzem, a cada dia, mudanças 

significativas na forma de vida das pessoas, gerando empregos diretos e indiretos, 

movimentando o comércio local e fazendo girar a roda da economia. Todos esses fatores 

geram nas pessoas melhor expectativa de trabalho e de melhoria na qualidade de vida. A 

Faculdade se integra à comunidade e promove, por meio de suas ações, a inclusão 

social. 

 

Entende a Faculdade Única de Timóteo, como instituição educacional socialmente 

responsável pela comunidade na qual está inserida, que é seu papel contribuir com o 

desenvolvimento local com um projeto que tenha continuidade, promova a auto-

sustentabilidade e a cidadania. Além disso, entende que é preciso ter ética nos negócios, 

agir com legalidade, ofertar no mercado serviços de qualidade, respeitando o meio 

ambiente e promovendo o desenvolvimento sustentável, valorizando as pessoas e 

difundindo a comunicação transparente, incentivando a parceria e a inclusão. 

Logicamente deve desenvolver programas sociais que melhorem a qualidade de vida da 

comunidade e transmitindo estes princípios na medida em que os acolhe na definição de 

seus valores e de sua missão. A responsabilidade social da Única Educacional Ltda, 

Mantenedora da Faculdade Única de Timóteo está alicerçada em dois princípios, a saber:  

 

I. expansão ordenada e a criação de novos cursos superiores em áreas ainda 

carentes, orientados em seus Projetos Pedagógicos de Curso pelos princípios e 

valores condizentes com a missão da Instituição de forma a atender às 

necessidades da comunidade e contribuir para a formação do cidadão; e 

II. promover programas sociais, através de uma ação extensionista, interdisciplinar 

por natureza, ao abordar a realidade em sua plenitude, promovendo a produção 

do conhecimento de forma integrada, que não pode ser vista fora do processo 

acadêmico e desvinculada do ensino.  
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Quanto ao primeiro item - expansão ordenada - a melhoria da estrutura física da 

Faculdade que contemple os cursos propostos, alia-se aos indicadores sócio-econômicos 

e educacionais da região na qual está inserida, dado às formas de organização do 

trabalho e de perfil de mão de obra especializada, emanada das empresas e 

organizações comercial e industrial em crescente expansão. 

 

Com relação à promoção de programas sociais através de uma ação extensionista, três 

motivos estimulam a Faculdade Única de Timóteoa promover ações nessa área. Primeiro, 

é o próprio lugar que as atividades de extensão ocupam no processo de formação e 

desenvolvimento profissional permanente. Segundo, é o fato da Instituição assumir seus 

compromissos de solidariedade e responsabilidade social como empresa-cidadã na 

sociedade. O terceiro é a própria exigência legal prevista na LDB 9.394/96 ao afirmar, no 

seu art. 43,inciso VII, que a educação superior tem por finalidade “promover a extensão, 

aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural geradas na instituição”.  

 

Considerando esses paradigmas, pode-se afirmar, então, que toda atividade de extensão 

desenvolvida na Faculdade se caracteriza como de responsabilidade social, uma vez que 

ela visa produzir saberes tornando-os acessíveis aos diversos setores da população, de 

forma que usufruam dos resultados produzidos pelas atividades acadêmicas. 

 

Tendo em vista a definição do conceito e filosofia de “extensão universitária”, a Faculdade 

Única de Timóteo entende que a “extensão” é uma ação que viabiliza a interação entre a 

Instituição e a sociedade, constituindo o elemento capaz de operacionalizar a relação 

teoria/prática, promovendo a troca entre os saberes acadêmicos e o senso comum. 

Assim, a Faculdade tem como princípio definir os seguintes objetivos com relação à sua 

política de responsabilidade social: 

 

I. promover a extensão como processo acadêmico em função das exigências da 

realidade, indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no 

intercâmbio com a sociedade em que se encontra inserida, propiciando aos seus 

estudantes estágios de qualidade, devidamente acompanhados, que articulam 

seus conhecimentos aos desafios sociais com projetos construídos, implantados e 

monitorados conjuntamente; 
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II. garantir a relação bidirecional entre a Faculdade e a sociedade, para que os 

problemas sociais mais urgentes, sobretudo da localidade e da região, recebam 

atenção produtiva, promovendo soluções de desenvolvimento sustentável através 

de projetos comunitários; 

III. priorizar as práticas vinculadas ao atendimento de necessidades sociais 

emergentes como as relacionadas com as áreas de sua atuação; 

IV. investir em atividades voltadas para o desenvolvimento, a produção e a 

preservação cultural e artística como relevantes para a afirmação da identidade 

de suas manifestações regionais; 

V. inserir a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável como componentes 

de sua atividade extensionista; 

VI. oferecer possibilidades aos acadêmicos de conhecerem a realidade externa onde 

irão atuar como profissionais e cidadãos na comunidade; 

VII. realizar atividades de extensão em forma de parceria com empresas e outras 

instituições da cidade estimulando, sempre que possível, o desenvolvimento e a 

organização comunitária; e 

VIII. participar ativamente no Programa “Universidade para Todos - PROUNI”, como 

forma de atender a população carente.  

 

 

Entre os projetos desenvolvidos pela Faculdade Única de Timóteo, destacam-se: 

 

UNIVERSIDADE COM A MELHOR IDADE – proporciona a construção de 

conhecimentos a situar o idoso em seu contexto, de modo que ele possa compreendê-

lo de forma crítica e saudável. Numa perspectiva de abordagem interdisciplinar dos 

conteúdos, agrupando disciplinas vinculadas entre elas, estimulando a reciprocidade, 

interação e a complementaridade. 

 

UNICA E A ESCOLHA PROFISSIONAL – projeto de realização anual que visa 

possibilitar ao aluno do Ensino Médio o conhecimento dos fatores que interferem na 

escolha de sua futura profissão. Além disso, proporciona a participação em atividades 

que favoreçam uma escolha profissional consciente, como uma atividade da Mostra de 

Profissões. 
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A Faculdade consolidará as suas atividades, no que se refere à sua função social que 

depende cada vez mais, além de uma definição clara de seu papel como instituição 

privada, de um viés público. A fim de dar condições para a implementação de práticas 

acadêmicas que contribuam para o benefício social, a Faculdade pretende se organizar 

internamente, em coerência com seus objetivos e em favor de sua interação com o 

contexto.  

 

5.1.2 Ações que Contribuem para a Preservação da Memória e do Patrimônio 

Cultural 

 
Diversas atividades, seguindo o enfoque aqui tratado, são realizadas na Faculdade Única 

de Timóteo visando à preservação da memória, do patrimônio cultural e interação com a 

comunidade.  

Diversas atividades fazem parte do planejamento realizado pelos professores desta 

instituição: 

No Projeto da Melhor Idade incentiva-se a dança, o teatro, a música e o resgate da 

memória cultural, através da apresentação de número artísticos, resgate de músicas e 

histórias, recriação de personagens históricos, criação de feiras e elaboração de 

seminários.  

No projeto #Partiu Leitura, os alunos fazem a leitura de diversas obras, ligando o 

conteúdo da teoria à prática, fazendo ainda uma análise contextual e regional. 

No decorrer do trabalho de Gestão do Conhecimento, os alunos fazem uma investigação 

de empresas que praticam tal gestão, investigando a história e as realizações das 

mesmas. 

Visitas técnicas realizadas ao Parque Ecológico e Alambique Vale Verde, resgatando e 

aprimorando o conhecimento sobre a influência dos escravos e indígenas na produção 

local.  

 

5.1.3 Políticas Relacionadas à Preservação Ambiental 

 
A preocupação com o meio ambiente é uma constante na Faculdade e está prevista na 

Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal 6.938/81. Com esta Lei a 

proteção ambiental deixa de ser considerada responsabilidade exclusiva dos órgãos 

oficiais de meio ambiente e passa a ser compartilhada por todos os demais setores da 

sociedade. A incorporação do conceito de responsabilidade social na gestão e no 
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gerenciamento das empresas tem multiplicado a demanda por profissionais qualificados 

para atuar na área de gestão ambiental.  

 

Para fazer frente a essa demanda, a Faculdade Única de Timóteo forma profissionais com 

senso de administração e conhecimentos voltados para o equilíbrio do meio ambiente e 

da boa qualidade de vida no planeta, bem como desenvolve atividades de extensão com 

esse intuito. Ademais busca integrar a educação ambiental às disciplinas do curso de 

modo transversal, contínuo e permanente, em atendimento à Lei nº 9.795, de 27/04/99 e 

ao Decreto nº 4.281 de 25/06/2002. 

Diversas atividades são desenvolvidas pela faculdade, tais como: participação em 

atividades junto aos órgãos públicos e privados como Corrida Viva Verde, Circuito 

Adidas/Única, projeto Única Sustentável em que a comunidade acadêmica é convidada a 

usar a água e energia elétrica de forma consciente, o trabalho de Responsabilidade Social 

e Ambiental desenvolvido em entidades filantrópicas escolhidas pelos alunos em que um 

diagnóstico organizacional é feito culminando com propostas de ações de curto, médio e 

longo prazo. 

Os temas transversais História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Educação Ambiental e 

em Direitos Humanos oportunizam que a interdisciplinaridade aconteça no currículo dos 

cursos, sendo contemplados também nos trabalhos interdisciplinares que são 

desenvolvidos pela IES em todos os cursos e em diversas atividades de extensão. Além 

disso esses temas são contemplados também de forma disciplinar, em todos os currículos 

dos cursos ofertados pela IES.  

 

5.1.4 Educação para a sustentabilidade 

 

“A sustentabilidade[...] não acontece mecanicamente. Resulta de um processo de 

educação pela qual o ser humano redefine o feixe de relações que entretém com o 

Universo, com a Terra, com a natureza, com a sociedade e consigo mesmo dentro dos 

critérios de equilíbrio ecológico, de respeito e amor à Terra e à comunidade de vida, de 

solidariedade para com as gerações futuras e da construção de  uma democracia sócio 

ecológica sem fim.”2 

 

                                                           
2http://leonardoboff.wordpress.com/2012/05/06/sustentabilidade-e-educacao/ 
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No âmbito Acadêmico, a sustentabilidade é entendida como uma ação interdisciplinar, 

uma vez que o seu elevado grau de complexidade não permite que os problemas e as 

possíveis soluções sejam tratados em uma única disciplina. 

 

5.2 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS GERAIS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

As ações institucionais desenvolvidas pela Faculdade Única de Timóteo são orientadas 

por marcos que surgem da política estratégica funcional amplamente discutida no 

conteúdo deste PDI. Esses parâmetros associados à missão e aos princípios 

institucionais norteiam as ações acadêmicas e administrativas, dentre as quais se 

destacam os alicerces vinculados aos aspectos pedagógicos: 

 

I. na igualdade entre os homens, independente de nacionalidade, sexo, raça ou 

credo, opondo-se a qualquer espécie de discriminação social; 

II. no respeito aos direitos humanos e, entre eles, o direito à educação, à formação 

profissional e ao acesso às conquistas das ciências; 

III. nos princípios de liberdade e de solidariedade humana; 

IV. na educação integral da pessoa humana e na capacitação profissional; 

V. nos valores da democracia, no estado de direito daí decorrente e na Constituição 

da República; 

VI. na proteção do meio ambiente; e 

VII. no amparo social aos mais carentes. 

 

A partir das concepções gerais determinadas no seu PDI, a Faculdade procura manter um 

trabalho institucional sistemático para atender às demandas da educação na sociedade 

do conhecimento, buscando sempre a excelência no ensino. Para tanto atua com foco: 

I. na profissionalização da sua gestão; 

II. no atendimento a um maior leque de demanda dos alunos, não apenas as 

educacionais; 

III. no crescimento do ensino visando atender as necessidades das corporações (em 

vista do surgimento das universidades corporativas e virtuais); 

IV. na inserção de novas tecnologias no binômio ensino-aprendizagem; 

V. na diversificação e flexibilização da oferta de cursos e serviços; 

VI. na flexibilização dos currículos (atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais); e 
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VII. no aumento da flexibilidade na modalidade de ofertas de cursos e nos tipos de 

cursos superiores. 

 

Isto significa aplicar Políticas de Ensino que permitam: 

 

I. implementação do programa de avaliação institucional dos cursos de graduação, 

desde a ótica do discente quanto à do egresso; 

II. definição das ações decorrentes dos resultados obtidos nas avaliações internas e 

externas; 

III. avaliação contínua dos Projetos Pedagógicos dos Cursos cuidando da sua 

atualização tanto em conteúdo quanto em metodologia; 

IV. fomento às atividades interdisciplinares nos cursos de graduação como: trabalhos 

de campo, visitas técnicas, seminários de natureza interdisciplinar, entre outros; 

V. estímulo à participação nas atividades de Monitoria; 

VI. definição das atividades de extensão como relevantes nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos, caracterizando-as nos estágios curriculares e extracurriculares; e 

VII. promoção da Educação Continuada. 

 

Para dar continuidade a essa perspectiva de trabalho a Faculdade Única de Timóteotem 

como Política Educacional: 

 

I. investimento na formação do aluno, buscando a excelência acadêmica, a 

compreensão política por meio do desenvolvimento do ensino e da extensão; 

II. valorização do magistério e do pessoal técnico-administrativo; 

III. constante melhoria das instalações físicas, modernização dos equipamentos e da 

biblioteca; e 

IV. atendimento às necessidades sociais da região na qual se encontra inserida, 

fomentando o desenvolvimento das ciências, das artes e das atividades de lazer. 

 

5.3 PERFIL DO EGRESSO 

 

Para construção do Perfil do Egresso de cada curso leva-se em consideração a filosofia 

institucional, seus valores e missão, no sentido de que todas as ações, em todos os 

cursos, sejam direcionadas para a formação do aluno com pleno domínio dos 

conhecimentos construídos; responsável socialmente; conhecedor das questões 
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ambientais; e, da importância de se construir uma sociedade mais humana, consciente e 

sustentável. Considerando o perfil generalista do egresso que se deseja formar, a 

concepção de educação superior da Faculdade se apoia nos seguintes aspectos: 

 
I. adota um modelo pedagógico capaz de adaptar-se à dinâmica das demandas da 

sociedade, em que a graduação passa a constituir-se numa etapa de formação 

inicial no processo contínuo de educação permanente;  

II. incentiva uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado 

possa vir a superar os desafios das constantes mudanças nas condições de 

exercício profissional e de produção do conhecimento;  

III. estimula práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno, utilizando-se de diversas metodologias, 

inclusive, com o apoio de recursos tecnológicos 

IV. encoraja o aproveitamento do conhecimento, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referiram à experiência 

profissional julgada relevante para a área de formação considerada; e 

V. fortalece a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão, as 

quais poderão ser incluídas como parte da carga horária. 

 

Assim, a graduação, nas modalidades  de bacharelado e tecnológico, tem suas políticas 

fixadas no Projeto Pedagógico de Curso, este construído por meio de processo coletivo 

de articulação entre dirigentes, coordenadores de cursos e docentes, tendo como foco 

central a qualidade do ensino. Esta política pauta-se no respeito aos valores humanos e 

na ética, buscando a excelência na aprendizagem e na extensão para a formação de 

profissionais competentes, habilitados ao pleno desempenho de suas funções, 

procurando mantê-los sintonizados com a demanda do mercado de trabalho, 

desenvolvendo sua visão estratégica, sua capacidade analítica e comparativa, sua 

liderança e influência social como facilitadores nos processos de trabalho, sua capacidade 

para mudanças e espírito empreendedor, motivados para adquirir conhecimentos através 

do domínio da linguagem oral, da criatividade, da inovação, da participação eficaz no 

trabalho em equipe, do relacionamento e do dinamismo.  

 

Assim, o eixo pedagógico principal do ensino de graduação deve ser deslocado da 

informação direcional professor-aluno para o ensino participativo, laboratorial, monitorado 

e motivador da autoaprendizagem. 



PDI - Faculdade Única de Timóteo - Vigência 2018- 2022 

 

53 

 

 

5.4 POLÍTICAS DE ENSINO 

 

5.4.1 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.  

 

Nessa perspectiva e considerando a nova concepção trazida pela Lei n.9.394/96 de 

“trabalho acadêmico efetivo” a Faculdade Única de Timóteoorganiza as matrizes 

curriculares de seus cursos de graduação priorizando a autoaprendizagem do aluno. 
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Essa nova concepção busca a ruptura com o modelo tradicional de educação que 

condiciona a aprendizagem do discente a sua presença em sala de aula e à atuação do 

professor. 

 

5.4.2 Educação Tecnológica Superior 

 

A educação profissional tecnológica, oferecida na Faculdade em nível de graduação, 

integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva 

garantir o permanente desenvolvimento de competências para a vida social e produtiva. 

Os princípios e a política de construção do binômio ensino-aprendizagem seguem os 

mesmos parâmetros do bacharelado. 

 

Os cursos de educação profissional de nível tecnológico levam em consideração as 

competências e habilidades para a formação do profissional, específicas ou por área, e as 

bases tecnológicas e científicas a serem desenvolvidas. Para a construção de cada 

Projeto Pedagógico de Curso é realizado um trabalho baseado na legislação vigente 

como também nas áreas e diretrizes estabelecidas pelo Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia tornando-os condizentes com as condições de oferta no 

mercado de trabalho. 

 

 

 

5.4.3 Educação a Distância - EaD 

 

A Educação a Distância, como estratégia de ensino na educação é um instrumento de 

flexibilização e de modernização que possibilita uma maior interação entre os alunos e 

professores. A implantação do sistema de EaD neste PDI é uma proposta, ainda em 

estudo, que objetiva atender aqueles estudantes com disponibilidade de tempo reduzida 

para realizar um curso presencial devido à sua situação profissional, dificuldade de 

locomoção, distância geográfica ou escassez de recursos financeiros para o 

deslocamento. Com a implantação da EaD  ocorrerá a aproximação da Instituição à essa 

demanda oferecendo cursos de pós-graduação Lato Sensu e posteriormente de extensão. 

Além disso, a Faculdade pretende implantar EaD para até 20% (vinte por cento) do tempo 

previsto de integralização do currículo dos cursos de graduação reconhecidos.  
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Considerando a facilidade de acesso às mídias tecnológicas, o poder aquisitivo do aluno e 

a política de qualidade no atendimento aos seus estudantes, a Faculdade oferecerá seus 

cursos utilizando-se das mídias essenciais para os projetos educacionais adequados ao 

perfil regional. Segundo determina o Decreto nº 2.494/98, estes recursos podem ser 

utilizados isoladamente ou combinados, vinculados aos diversos meios de comunicação e 

a sistematização do uso das referidas mídias deve obedecer aos critérios definidos para 

cada nível e área do saber. A implantação do sistema EaD, poderá, ainda, contar com 

parcerias, sempre que necessário, viabilizando aos alunos o acesso a estruturas físicas 

de biblioteca, laboratórios e audiovisual, provendo assim a inclusão digital. 

 

5.4.3.1. NEAD – Núcleo de Educação à Distância 

 

O NEAD – Núcleo de Educação a Distância é o setor da Faculdade responsável por 

definir e implementar os recursos e as metodologias utilizadas para as atividades 

semipresenciais (20% de EaD dos cursos de graduação presencial) e atividades de 

Educação a distância. Os projetos e cronogramas dessas atividades, bem como, os 

calendários letivos são elaborados, discutidos e divulgados a partir da proposta elaborada 

pelo NEAD. 

 

A equipe do NEAD é multidisciplinar, constituída por profissionais e docentes com 

experiência consolidada na área de ensino a ensino à distância. Além disso, conta com 

serviços contratados para a produção de conteúdo e disponibilização de ferramentas 

tecnológicas necessárias à realização e desenvolvimento das atividades de EAD.  

. 

 

Dessa forma, o NEAD é capaz de prover o acompanhamento necessário na estruturação, 

produção e desenvolvimento de cursos e disciplinas à distância. No início de cada 

semestre letivo a coordenação do NEAD e a coordenação do curso reúnem-se com os 

docentes para determinar as diretrizes da disciplina, a forma de apresentação do 

conteúdo e as ferramentas utilizadas, ou seja, os aspectos mais gerais e pedagógicos da 

disciplina. A coordenação do curso tem o importante papel de ser facilitadora, para 

promover o diálogo no trabalho final, para que o conteúdo seja o melhor possível. Tem 

como função verificar e discutir juntamente com o docente os conteúdos propostos, e 

avaliar se os mesmos possibilitam atingir os objetivos do Projeto Pedagógico do Curso. 
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Os docentes possuem experiência nas disciplinas e trabalham de acordo com as 

diretrizes do projeto pedagógico do curso e orientações da coordenação do curso.  

 

A estrutura e o funcionamento do Núcleo de Educação a Distância estão localizados no 

mesmo endereço da Mantenedora da Faculdade Única de Timóteo, ou seja, Rua 

Salermo, nº 299, bairro Bethânia, Ipatinga, MG, CEP: 35.174-779.  O NEAD conta com 

apoio técnico da Gerência de Informática da Faculdade tanto para disponibilizar e utilizar 

as tecnologias de informação e comunicação, quanto para definir o uso de novas 

tecnologias da informação e comunicação no processo de aprendizagem de educação 

semipresencial e educação à distância. Conta também com o apoio acadêmico-

pedagógico de todos os setores envolvidos diretamente com os cursos de graduação e 

pós-graduação da Faculdade Única de Timóteo, entre eles, diretoria acadêmica, núcleo 

de extensão, coordenadores de curso, núcleo de atendimento ao estudante, etc. 

 

5.4.3.2Metodologias utilizadas pelo NEAD 

 

O planejamento das disciplinas semipresenciais parte do perfil profissional a ser 

desenvolvido e de competências profissionais requeridas. A partir desses elementos são 

definidas unidades temáticas. Todas com material didático elaborado e em consonância 

com os princípios pedagógicos expressos no PPC, e que se integram a conteúdos e 

atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem- AVA e com o encontro presencial. 

 

Durante o semestre, o aluno tem encontros presenciais para participar com sua turma das 

atividades que serão orientadas com o apoio do Tutor Presencial. A metodologia foi 

desenvolvida de forma que os encontros integram as Unidades Temáticas da Disciplina 

estruturada no AVA, onde cada disciplina é composta de 16 unidades de aprendizagem. 

 

Com base nos princípios metodológicos expostos, os professores-tutores devem articular 

os conteúdos com as questões vivenciadas pelos alunos em sua vida profissional e social, 

relacionando os temas trabalhados com as outras disciplinas, permitindo ao aluno 

compreender a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, priorizando a utilização de 

técnicas que privilegiem a solução de problemas, integrando teoria e prática.  

 

Na modalidade de ensino por meio de disciplinas semipresenciais considera-se, ainda 

mais, que a aprendizagem é patrimônio do aprendiz e, por isso, é estimulada a autonomia 
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da aprendizagem pelo aluno.  É o aluno que aprende. Sendo uma conquista do aluno, a 

aprendizagem depende muito do seu empenho e de sua dedicação do que nos métodos 

convencionais de ensino. Além de docentes habilitados e capacitados e bons recursos 

didáticos, é preciso levar o aluno a fazer o esforço necessário para que sua aprendizagem 

ocorra, é imprescindível que se leve a sério a necessidade do esforço permanente do 

aprendiz. 

 

O sistema de ensino semipresencial foi concebido e é operacionalizado de forma a 

assegurar aos alunos o máximo de todos os tipos de interatividade aluno-docente. 

Vejamos alguns pontos do sistema que concorrem para isso: 

 

a) Interação enriquecedora: Todos os conteúdos básicos, de todas as disciplinas, estão 

disponíveis no ambiente virtual em formato web; Materiais para revisão de conceitos 

fundamentais de Português, Informática e Matemática, ministrados nas atividades 

complementares a título de Cursos de Nivelamento propostas no curso e disponíveis a 

qualquer momento para consulta do aluno. 

 

b) Interação de apoio: Nos materiais de estudo hipermídia de cada disciplina existem links 

que permitem aos alunos esclarecer eventuais dúvidas de compreensão. O ambiente 

virtual oferece, também, para cada disciplina: o fórum de sala de aula. 

 

c) Interação de transmissão: Todos os exercícios de auto avaliação dos módulos 

oferecem automaticamente ao aluno um feedback sobre suas respostas. Em muitos 

casos, tais feedbacks permitem ao aluno esclarecer fatos, conceitos, procedimentos e 

princípios contidos nos materiais de estudo. 

 

d) Interação construtiva: É proporcionada pelas instruções que são dadas ao aluno pelo 

sistema de ensino, quando da proposição das atividades por cada disciplina. 

 

e) Interatividade Aluno-Docente: Consiste na interação entre o aluno e o professor-tutor.  

É considerada essencial por muitos educadores e é altamente desejada por muitos 

alunos. Por meio dessa interação, os docentes estimulam o estudo a distância dos 

alunos, esclarecem dúvidas, desenvolvem tarefas de avaliação, mantêm a motivação e 

o interesse do aluno no curso, estimulam a autonomia e fornecem orientação, apoio 
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pessoal e coletivo, e até mesmo o encorajamento para superação de problemas 

pessoais. 

5.4.3.3 Corpo Docente 

 

Cada disciplina possui um docente responsável. A função deste docente é planejar o 

conteúdo programático, produzir ou revisar o material impresso, elaborar temas para os 

Fóruns de Discussão, propor objetos de aprendizagem, gravar as vídeo aulas que serão 

disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem e nos polos de apoio presencial e 

ainda supervisionar os tutores online. Outra responsabilidade atribuída ao corpo docente 

do curso é a composição do Núcleo Docente Estruturante que, presidido pelo 

coordenador do curso, tem a função de monitorar os resultados do curso e, quando for o 

caso, discutir e propor melhorias e aprimoramento do projeto pedagógico, para que os 

egressos sejam formados dentro do perfil desejado. Assegurando, dessa forma, que os 

objetivos do curso e da instituição sejam alcançados. É permitido e, até mesmo desejável, 

que parte dos docentes dos cursos atue como tutores online. 

 

5.4.3.4 Tutoria Online 

 

Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de ensino-

aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre suas 

responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão, proporcionando a 

interação entre os próprios alunos e entre aluno e tutor. Nos Fóruns, os alunos podem 

emitir suas opiniões, construir argumentos, dirimir dúvidas relacionadas ao conteúdo 

disponibilizado e revisar conceitos.  

 

Os tutores têm até 48 horas para responder eventuais dúvidas e postar suas 

considerações a respeito das discussões. Os temas dos Fóruns serão pré-definidos pelo 

professor responsável pela disciplina. Além da moderação dos fóruns, os tutores online 

promovem Chats ao vivo através de salas virtuais, agendadas e divulgadas previamente. 

Os Chats permitem o esclarecimento de dúvidas, em tempo real, através de mensagens 

de texto. 

 

O Tutor Online tem como função tanto dinamizar a interação entre os alunos quanto 

otimizar a experiência de aprendizagem planejada para as disciplinas. Sob essa ótica, 
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Tutores Online são muito mais do que meros animadores ou facilitadores do processo de 

aprendizagem. 

 

Para realizar com sucesso suas tarefas, o Tutor Online deve acessar o AVA diariamente, 

ou seja, não deve permanecer mais de 24 horas sem acessar a sala de aula e contatar os 

alunos - exceção feita aos feriados nacionais e aos finais de semana. 

 

Todas as comunicações realizadas entre Tutor Online e alunos devem se dar por meio da 

sala de aula, seja por chats, ou mensagens particulares, conforme o assunto. 

 

5.4.3.5 Tutoria Presencial 

 

Os tutores presenciais ficam à disposição dos alunos, nos dias e horários dos encontros 

pré-definidos no calendário acadêmico, que é entregue ao aluno em formato impresso e 

ficará disponível no portal da instituição. O principal objetivo dos tutores presenciais é 

promover a interação presencial entre os alunos e coordenar as atividades previstas para 

os encontros presenciais, previstas no planejamento de cada disciplina, sejam elas 

teóricas ou práticas. 

 

Cabe ao Tutor Presencial: 

 

• Orientar o estudante, através da prática, para a metodologia da educação a 

distância, enfatizando a necessidade de se adquirir autonomia de aprendizagem. 

• Familiarizar o estudante com o hábito da pesquisa bibliográfica (sugerida ou não no 

material didático), no sentido do aprofundamento e atualização dos conteúdos das 

disciplinas. 

• Assistir ao estudante, individualmente ou em grupo, visando orientá-lo para a 

construção de uma metodologia própria de estudo. 

• Participar da aplicação das avaliações presenciais seguindo o cronograma, em 

número proporcional à carga horária total de cada tutor. 

• Manter-se em comunicação permanente com o Tutor Online da disciplina, bem 

como com o coordenador do curso, informando-os sobre o andamento da 

disciplina. 
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5.4.3.6 Materiais Utilizados Pelo NEAD 

 

Conforme apresentado anteriormente, a metodologia foi desenvolvida de forma que os 

encontros integram as Unidades Temáticas da Disciplina estruturada no AVA. Para isso, 

cada disciplina é composta de 16 unidadesde aprendizagem e têm os seguintes recursos 

e materiais: 

 

• Material didático institucional: Caderno de Conteúdo/aplicação, vídeo-aulas, 

exercícios e fóruns; 

• Acervo bibliográfico na unidade e virtual; 

• Encontros semanais, com orientações sobre a aprendizagem, estudo do material e 

acompanhamento do estudo feito pelo aluno; 

• Tutoria a distância, com profissionais especializados nos conteúdos em estudo; 

• Provas presenciais obrigatórias; 

• Participação em atividades online, por meio do AVA. 

 

Esses materiais são desenvolvidos em parceria com outras IES que dispõem, pelo 

menos, dos seguintes recursos: 

 

• Estúdio de gravação com dimensões de 4,60m x 7,40m com ar condicionado, 

iluminado por 4 tripés modelo Greika LD1000, teleprompter, Câmera Canon EOS 

60D para gravação de vídeos em FULL HD, gravador TASCAM DR-40 para 

gravação dedicada de áudio via microfone de lapela. 

• Ilha de edição equipada com 2 iMAC's com processador Intel Core i5 2.7Ghz e 8GB 

de Memória e um PC Intel Core i7 3.4Ghz com 16GB de Memória. 

 

5.4.3.7 Disponibilização Do Material Didático Para Os Alunos Do EAD 

 

A coordenação do NEAD é responsável pela disponibilização do material didático para o 

aluno, seja na sede, unidades e/ou nos polos. De modo geral, os recursos de EaD 

permitem interações e comunicações assíncronas, dinamizando as práticas, estratégias 

de ensino e permitindo ao aluno trabalhar segundo seu ritmo e suas preferências, 

facilitando a construção do conhecimento.  
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5.4.4 Política de Extensão 

 

A Faculdade no que tange à Extensão tem por missão, em consonância com o ensino e a 

Extensão, promover a formação de profissionais comprometidos com o seu meio e 

propagadores de ações de cidadania voltadas para o desenvolvimento da sociedade. 

Dessa forma, a extensão adota como política: 

 

I. extensão à sociedade dos conhecimentos produzidos, buscando a solução de 

problemas e visando a integração da Faculdade com a comunidade; 

II. embasamento nas áreas de concentração dos programas de graduação 

oferecidos pela Faculdade, podendo ser desenvolvida em modalidades diversas, 

considerando seus vários enfoques; 

III. adoção da prática extensionista em um instrumento de vitalização do ensino, na 

medida em que expande o conceito de ensino-aprendizagem e promove 

transformações no processo pedagógico; 

IV. ênfase na interdisciplinaridade e incentivo nas atividades entre as demais 

Faculdades mantidas pela FUPAC, promovendo a integração dos diversos 

saberes; 

V. zelo pela produção e preservação cultural e artística, como forma de 

enriquecimento da própria educação; e 

VI. consolidação, através da alocação de recursos financeiros próprios previstos no 

orçamento anual, de recursos de terceiros - convênios ou doações - ou, ainda, de 

recursos gerados pela própria atividade extensionista. 

 

A Faculdade entende que a “extensão” é uma ação que viabiliza a interação entre a 

Instituição e a sociedade, constituindo o elemento capaz de operacionalizar a relação 

teoria/prática e promover a troca entre os saberes acadêmicos e o senso comum. 

 

Dentre as atividades de extensão desenvolvidas pela Faculdade, vale ressaltar: a 

“Faculdade com a Melhor Idade”, projeto que tem oportunizado à faixa etária denominada 

terceira idade a possibilidade de reciclagem intelectual, por meio de atividades 

acadêmicas e comunitárias.  
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Um dos pressupostos da proposta do projeto é mostrar que envelhecer também significa 

viver. “A vida só deve ser vivida nessa perspectiva, onde o passado é ferramenta para a 

construção do futuro, sendo essa a maior conquista do envelhecimento - viver o que está 

por vir utilizando as experiências acumuladas”. 

 

 

5.4.5 Experiência do Corpo Docente 

 

No que tange à qualidade do corpo docente, a experiência profissional é requisito 

fundamental, face às características das modalidades de graduação. A Faculdade estará, 

de forma contínua, capacitando seus docentes, inclusive, aqueles apenas com 

experiência profissional, buscando maior nível de qualificação, criando mecanismos em 

seu Plano de Carreira Docente que motivem a permanência e o comprometimento dos 

seus professores com a Instituição. Portanto, a formação de um profissional representa 

um conjunto de fatores internos e externos, e as atividades de ensino devem ser 

percebidas, além de uma atividade fim da Faculdade, como meio de se implementar o 

desenvolvimento econômico, social e cultural. 

 

5.5 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS 

 

A vivência de políticas e práticas pedagógicas inovadoras é um dos desafios vigentes na 

formação inicial e continuada. A Faculdade Única de Timóteo busca desenvolver métodos 

de educação capazes de aproveitar os recursos oferecidos pelas tecnologias existentes 

de informática e telecomunicações. 

 

Em que pese a essa corrida tecnológica, é recurso importante para a implementação da 

adoção de políticas pedagógicas acatar as sugestões do alunado, uma vez que a prática 

inovadora faz do aluno o protagonista do seu aprendizado. É elaborando uma opinião 

sobre determinado ponto que o estudante se posiciona sobre ele, envolvendo-se, então, 

com a proposta de ensino. 

 

É imprescindível, também, ir muito além do currículo estabelecido, mediante a prática de 

juntos, educadores e educandos, definirem estratégias próprias de busca, ordenação, 

análise e interpretação de informações, construindo, assim, conhecimentos novos de 

forma mais autônoma. Diante do leque de opções de novas práticas, bem como de 
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atualização das já existentes, é mister salientar que a Faculdade busca adotar uma 

metodologia sempre focando o favorecimento do ensino-aprendizagem. 

 

A principal proposta da Faculdade é a construção da interdisciplinaridade em seus cursos, 

que permite a articulação de conhecimentos e a flexibilidade de conteúdos curriculares, 

além de contribuir para a dinamização da aprendizagem. A Instituição promove a 

organização e a divulgação de atividades diversificadas, como semanas de estudo, 

seminários, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos cursos oferecidos com 

o intuito de integrar a comunidade acadêmica e complementar a formação da mesma, 

além de incentivar a interdisciplinaridade que é dividida em dois enfoques: 

 

I. Atividades interdisciplinares do curso: cada curso desenvolve as atividades que 

julgar relevante, seguindo as políticas elencadas no PDI. Estas atividades serão 

realizadas por meio de visitas técnicas, seminários, mostra acadêmica, simpósios, 

entre outras atividades acadêmicas afins; e 

II. Atividades interdisciplinares da Faculdade: todos os cursos da Faculdade devem 

desempenhar atividades comuns que possibilitem aos alunos entenderem o 

caráter sistêmico do processo educacional.  O aluno deve entender que, apesar 

de serem de áreas diversas, os cursos permitem um entrosamento na construção 

do saber. 

 

Contando com a experiência e a formação da equipe de professores, a Faculdade busca 

utilizar os enfoques acima somados às metodologias usualmente utilizadas, visando 

alcançar um ambiente propício à autoaprendizagem. Isso inclui a adoção de uma 

metodologia pautada na articulação entre teoria e prática como forte aliada às atividades 

interdisciplinares especificadas a seguir: 

 

I. atividades integradas entre os componentes curriculares do currículo básico e as 

metodologias correspondentes, integrando teoria e prática para melhor 

assimilação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

II. leitura e discussão de estudos de casos nos quais os estudantes discutem temas 

inovadores e polêmicos presentes na literatura recomendada para o componente 

curricular; 

III. aulas que simulam situações-problema, estimulando a análise e a síntese de 

pensamento;  
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IV. criação de projetos que envolvem o desenvolvimento dos conceitos, 

procedimentos e métodos pertinentes aos componentes curriculares da área 

técnica com visão da prática; 

V. construção de vivências práticas, através de encenações que favorecem ao aluno 

refletir sobre a prática exercida pelos profissionais atualmente, dentro da 

graduação que se está cursando, contribuindo para a autonomia e 

responsabilidade crescente; 

VI. seminários e semanas de estudos envolvendo palestras nas diferentes áreas dos 

cursos de graduação oferecidos pela faculdade; 

VII. visitas técnicas a empresas e organismos locais para verificar in loco situações 

que tenham estreita relação com o conhecimento adquirido em sala de aula; e 

VIII. elaboração dos relatórios das visitas realizadas. 

 

A mais recente tecnologia adotada pela Faculdade Única de Timóteo foi a instalação da 

Sala de Aprendizagem Ativa. Um ambiente dotado de recursos tecnológicos que contam 

com tablets para todos os alunos presentes na aula, um aplicativo que avalia em tempo 

real o resultado das avaliações feitas pelos alunos e recursos multimídia para o professor 

apresentar e discutir o conteúdo previamente disponibilizado para os alunos. Após a 

aplicação de um conjunto de questões, um aplicativo específico permite ao professor 

avaliar os índices de acerto obtidos pela turma. É recomendada uma revisão de conteúdo 

se o índice geral de acerto for inferior a 30%. Recomenda-se um maior aprofundamento 

do assunto se o índice geral de acertos for entre 30% e 60%, e,sugere-se avançar nos 

estudos se o índice geral de acerto for maior que 60%.  

 

Um dos maiores benefícios proporcionados pela Sala de Aprendizagem Ativa é a 

interação entre os alunos uma vez que no ato da realização das atividades os alunos 

realizam discussões em grupo para defender seu ponto de vista sobre cada questão. 

Dessa forma, ocorre a aprendizagem dos pares a partir de conhecimentos prévios, o que 

proporciona, também, o aprendizado do trabalho em grupo. A aquisição de competências 

e o desenvolvimento de habilidades como argumentação, síntese, análise e comparação 

são observadas pelos docentes durante as atividades realizadas na Sala de 

Aprendizagem Ativa.     
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5.6 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-profissional, exercidas 

em situações reais de trabalho, sem vínculo empregatício. As atividades de Estágio 

Supervisionado e/ou Prática Profissional são elencadas na matriz curricular do Projeto 

Pedagógico, obedecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso e são 

realizadas sob supervisão acadêmica e/ou técnica-administrativa.  

 

Para cada aluno é obrigatória a integralização da carga horária total do estágio prevista 

no currículo do curso, nela podendo incluir-se as horas destinadas ao planejamento, 

orientação paralela e avaliação das atividades. O relato das atividades desenvolvidas é 

consubstanciado em documento próprio que comprove o cumprimento da carga horária 

obrigatória e demonstre capacidade de análise crítica e proposição de soluções para os 

problemas vivenciados no decorrer do estágio.  

 

Os estágios são estabelecidos e analisados pelos Coordenadores de Curso e 

supervisionados por profissionais, docentes ou não, designados pela Direção. O 

Regulamento para as atividades de estágio e/ou prática profissional observa as 

particularidades da atividade profissional específica e se orienta de modo a proporcionar 

aos alunos a articulação da teoria e prática no ambiente de trabalho. 

 

Os estágios são regulamentados tanto pelo Regulamento geral de estágios curriculares 

supervisionados dos cursos de graduação da Faculdade Única de Timóteo (Anexo III) que 

deve ser atendido por todos os cursos de graduação da Faculdade, quanto pelo 

Regulamento de Estágio específico do curso que faz parte do Projeto Pedagógico do 

Curso. Esses regulamentos são complementares e estabelecem: a documentação 

necessária para realização do estágio, o máximo de horas de estágio, as formas de 

comprovação e registro do estágio, as formas de supervisão de estágio, os critérios para 

avaliação e validação do estágio e as responsabilidades dos agentes envolvidos no 

estágio, quais sejam, Coordenação do Curso, Central de Estágio da Faculdade, 

Supervisor Técnico-administrativo de Estágio, preceptores de estágio, quando for o caso, 

parte concedente do estágio e os estagiários. Essas definições são estabelecidas a partir 

da legislação pertinente, das Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, e das 

orientações gerais do NDE, do Colegiado de Curso e da Coordenação dos Cursos. 
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5.7 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As Atividades Complementares contribuem para a articulação teoria-prática e propiciam 

ao aluno contato com o mundo do trabalho desde o início do curso, possibilitando que 

estabeleça relações com sua futura área profissional. Essas 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. 

 

As Atividades Complementares devem permear todos os aspectos da formação do aluno 

de forma interdisciplinar, promovendo o conhecimento significativo e ampliando a visão de 

mundo dos formandos. A carga horária total desse componente curricular obrigatório será 

cumprida nas seguintes atividades:  

 

I. Atividades de ensino; 

II. Atividades de extensão; e 

III. Atividades culturais. 

 

As Atividades Complementares deverão contemplar, pelo menos, dois dos grupos acima 

identificados e deverão ser cumpridas ao longo do curso. Quando as DCN’s 

estabelecerem as Atividades Complementares constarão do currículo dos cursos da 

Faculdade, e têm como princípio a autonomia cognitiva do futuro profissional. Por meio 

dessas Atividades espera-se construir no aluno maturidade acadêmica e o despertar para 

a necessidade da formação continuada e da atualização constante. Através das 

Atividades Complementares, hão de se estabelecer diretrizes que permitam ao estudante 

trilhar sua própria trajetória acadêmica, preservando sua identidade e sua vocação. 

 

Tais Atividades ampliam o espaço de participação do aluno no processo didático-

pedagógico, no qual deve ser sujeito da relação pedagógica, consoante a tendência da 

legislação e das políticas educacionais no sentido de flexibilizar os cursos, dando 

oportunidade ao aluno de buscar uma formação de acordo com suas aptidões. 

 

As Atividades Complementares, além de propiciar a flexibilização dos currículos, buscam 

promover o relacionamento do aluno com a realidade social, econômica e cultural da sua 

categoria profissional e o entendimento da necessidade da educação continuada e 

autônoma. As Atividades Complementares, assim como as atividades práticas e de 
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estágio supervisionado, caracterizam-se como mecanismos de interação com o mundo do 

trabalho, assim como possibilidades metodológicas que permitam uma formação 

complexa, além da flexibilidade de carga horária semanal, com controle do tempo total de 

dedicação do estudante. 

 

As atividades complementares são regulamentadas tanto pelo Regulamento geral das 

atividades complementares dos cursos de graduação da Faculdade Única de Timóteo 

(Anexo IV) que deve ser atendido por todos os cursos de graduação da Faculdade, 

quanto pelo Regulamento de Atividades Complementares específico do curso que faz 

parte do Projeto Pedagógico do Curso. Esses regulamentos são complementares e 

estabelecem o máximo de horas dedicadas a esse tipo de atividade, o tipo de atividade 

que é considerada como atividade complementar em cada curso, a carga horária máxima 

aceita para cada tipo de atividade, as formas de comprovação e registro das atividades 

complementares. Essas definições são estabelecidas a partir da legislação pertinente, das 

Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, e das orientações gerais do NDE, do 

Colegiado de Curso e da Coordenação dos cursos. De modo geral, a carga horária total 

das Atividades Complementares nunca pode ser superior aos 10% (dez por cento) da 

carga horária total prevista para o curso. 

 

 

5.8 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Todo aluno matriculado em curso de graduação onde o Trabalho de Conclusão de Curso - 

TCC é componente curricular obrigatório, para se formar, precisa elaborar um Trabalho 

específico, orientado por um professor do quadro. Na Faculdade a modalidade para esta 

atividade será definida no Projeto Pedagógico de cada curso, observado o disposto nas 

diretrizes curriculares respectivas. O TCC constitui um instrumento que possibilita ao 

acadêmico a oportunidade de demonstrar o conhecimento adquirido ao longo do curso. 

 
Na medida em que o processo educativo da formação leva o aluno a prover seu próprio 

desenvolvimento, a Faculdade deve proporcionar-lhe condições e requisitos essenciais 

para que direcione seus projetos de vida, sólida formação teórico-prática para a 

compreensão do mundo físico e social, atuação e liderança na sociedade. 

 
A formação baseada em aspectos de articulação entre ensino e extensão, integração 

entre teoria e prática, traduz também qualificação e dedicação do corpo docente às 
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atividades acadêmicas. O aluno deverá apresentar o TCC, sob a forma prevista no PPC, 

conforme escolha livre de tema vinculado ao conteúdo do curso. 

Na Faculdade Única de Timóteo o TCC não é obrigatório nos cursos de Administração e 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, conforme descrito em seus Projetos 

Pedagógicos. Porém, os mesmos estão previstos nos cursos que estão aguardando 

publicação. 

 
5.9 MONITORIA 

 

A Monitoria objetiva um melhor aparelhamento dos cursos da Instituição e também o 

aproveitamento dos alunos que apresentam atributos de cultura e aptidão para a função. 

Para a função de monitor de determinado componente curricular somente poderá ser 

admitido o aluno regularmente matriculado. 

 

O Diretor é a autoridade competente para a admissão do monitor mediante processo 

seletivo, no qual o candidato é submetido a provas específicas nas quais deverá 

demonstrar capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas de determinado 

componente curricular. Na seleção dos candidatos são levadas em conta a assiduidade, 

conduta, capacidade, bem como as notas de provas e exames realizados no semestre 

letivo anterior. 

 

Os monitores são admitidos sob forma contratual por um exercício financeiro semestral, 

ficando, automaticamente, cancelados ao final de cada período letivo. Incumbe ao monitor 

auxiliar os colegas nos estudos dos componentes curriculares do curso em que estiver 

matriculado, facilitando-lhes a realização de trabalhos e a obtenção de dados 

bibliográficos e de outros elementos necessários ao curso. O número de monitores é 

fixado pela Direção, levando-se em conta as dotações orçamentárias e observando o 

seguinte critério preferencial:  

 

I. Número de aulas atribuídas ao componente curricular; e 

II. Número de turmas e de cursos em que o componente curricular é ministrado. 

 

5.10 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS E SELEÇÃO DE CONTEÚDOS 

  

A elaboração dos Projetos Pedagógicos da Faculdade Única de Timóteo fundamenta-se 

na premissa de que a construção de um projeto educacional robusto, abrangente e 
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articulado com as demandas sociais deve considerar a fundamentação legal, a 

participação docente, os princípios acadêmico-pedagógicos institucionais e a função 

social da instituição educacional. Assim, a elaboração do currículo e a seleção de 

conteúdos que constituirão o Projeto Pedagógico do Curso são orientados pelos 

seguintes princípios: 

I. Atendimento às DCNs e requisitos legais; 

II. Foco em competências e habilidades; 

III. Construção coletiva; 

IV. Atendimento aos princípios pedagógicos institucionais; 

V. Interdisciplinaridade. 

VI. Inserção institucional política, geográfica e social;  

VII. Áreas de atuação do egresso e possibilidades de inserção no mercado; e, 

VIII. Articulação do PPC com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A elaboração das disciplinas devem seguir as instruções de Nogueira (2001), o qual 

afirma que algumas questões ajudam os professores a selecionar os conteúdos tornando-

os exequíveis, significativos, contextualizados e dotando-os de uma roupagem didática: 

- Para que é importante esse tópico? 

- Qual é a relação dessa unidade com as anteriores e com as próximas? 

- Como contextualizar esse conteúdo no cotidiano de meu aluno? 

- Como posso trabalhar essa unidade de forma procedimental e atitudinal?  

- O que aconteceria para o aluno se esse conteúdo não for ministrado? 

A essas questões podem-se acrescentar outras:  

- O que pretendo atingir trabalhando esse conteúdo? 

- Que competências e habilidades pretendo desenvolver em meus alunos trabalhando 

esse conteúdo? 

- Que valores posso ajudá-los a desenvolver por meio do estudo desse conteúdo? 

Com base nas respostas das questões acima são construídas as disciplinas que irão 

compor o currículo de cada curso. O Projeto Pedagógico de Curso deve apresentar em 

seu corpo o atendimento às orientações acima. 
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6 SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

A avaliação é entendida pela Faculdade Única de Timóteo como um processo inerente a 

qualquer atividade humana. A partir dela, obtêm-se as informações que permitem 

conhecer, orientar, melhorar ou transformar os aspectos avaliados. Com esta concepção, 

desde o início de seu funcionamento, a FUNIT preocupou-se com a auto avaliação tendo 

como base a Lei nº 9394/96 – atual Lei de Diretrizes e Bases – que tomou como um de 

seus pilares a questão da Avaliação Institucional e em decorrência o Decreto nº 3.860 de 

9/7/2001 que deu ênfase a essa nova visão da avaliação, ou seja, aquela que se refere à 

instituição como um todo. Nesse contexto, a avaliação é um processo permanente e 

utilizada como uma ferramenta de gestão que possibilita a introdução de mudanças 

voltadas para melhoria contínua da qualidade do ensino e da instituição como um todo, 

considerando-se as dimensões previstas na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

 

Com base no exposto anteriormente, a Avaliação Institucional da Faculdade Única de 

Timóteo avalia, na medida do possível e de forma continuada, seus projetos, processos, 

sua estrutura e os resultados percebidos por todos os seus públicos. Assim, o PDI e PPC 

de seus cursos são documentos de referência para o processo de Avaliação Institucional. 

Contudo, é importante considerar que os procedimentos que envolvem a elaboração e a 

implantação do PDI e dos PPC’s são, evidentemente, dinâmicos e, a cada ano, podem 

passar por mudanças em face das inúmeras variáveis que interferem e interagem a vida 

de uma Faculdade.  

 

Dessa forma, ficou estabelecido que a avaliação não pode ser concebida como um mero 

instrumento de diagnóstico para retratar a realidade, mas como um processo capaz de 

gerar mudanças no cotidiano das unidades acadêmicas e de oferecer ajuda à criação de 

políticas que conduzam à melhoria da Instituição. Para alcançar seus objetivos é 

importante que todos os segmentos, sem maioria absoluta de nenhum destes se 

envolvem no processo de avaliação institucional respondendo a questionários, 

participando de entrevistas, analisando os aspectos positivos e negativos dos cursos e da 

instituição como um todo, discutindo em grupo as debilidades e fortalezas da Faculdade, 

também dando sugestões que provoquem a melhoria da sua qualidade. 
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Por fim, a Avaliação Institucional na Faculdade Única de Timóteo consiste em um 

processo permanente de elaboração, análise e de intervenção prática, que permite 

retroalimentar as mais diversas atividades, durante todo o seu desenvolvimento. 

 

6.1 OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  

Assegurar que o processo de avaliação institucional subsidie de modo pleno a gestão 

acadêmica rumo à potencialização, desenvolvimento do desempenho institucional e 

perenização da IES. Para isso, o processo de Avaliação institucional precisa alcançar os 

seguintes objetivos. 

 

• Desenvolver a cultura institucional de valorização da avaliação como pré-requisito 

para o (re)planejamento do desenvolvimento da Faculdade; 

• Redefinir os objetivos institucionais a fim de assegurar a sintonia da FUNIT com os 

desafios, anseios e necessidades do mundo contemporâneo; 

• Promover o relacionamento dialético entre a avaliação e o planejamento 

institucional;  

• Reativar o processo de sensibilização da comunidade acadêmica para a 

importância da avaliação; 

• Organizar e ampliar o sistema de informações quantitativas e qualitativas para o 

acompanhamento da trajetória de desenvolvimento da qualidade institucional; 

• Propor metas para superação ou mudanças, se for necessário, nos aspectos 

pedagógicos, administrativos, financeiros e sociais da Faculdade; 

• Propor mudanças no cotidiano da Faculdade visando sempre a realização de sua 

missão;  

• Criar mecanismos (reuniões, seminários, debates, publicações, etc.) para 

implementar as práticas filosóficas, política e a ética educativa; as relações sociais 

e as condições de trabalho necessárias à consolidação de uma IES madura e 

perene; 

• Melhorar o cumprimento dos compromissos institucionais por meio da consciência 

pedagógica e da capacidade profissional dos docentes, da produção de 

conhecimentos, da análise crítica, do conjunto de práticas e das dinâmicas 

institucionais; 

• Fornecer informações que permitam a melhoria das condições de sustentabilidade 

e continuidade dos aspectos da infraestrutura; 
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• Consolidar a implantação do cronograma de metas estabelecidas a partir das 

avaliações institucionais já realizadas; e, 

• Reavaliar e reiniciar o processo de avaliação a cada ciclo avaliativo. 

 

6.2 Princípios da Avaliação 

 

I. Globalidade 

II. Legitimidade 

III. Impessoalidade 

IV. Respeito à identidade institucional e suas características próprias 

V. Continuidade 

VI. Regularidade 

VII. Disposição para a mudança 

 

O Programa de Avaliação Institucional deve manter os diversos setores de trabalho da 

IES informados sobre seus aspectos de excelência, deficiência e carência, de tal forma 

que sejam tomadas decisões administrativas que gerem ações necessárias para 

promover correções dos desvios e carências e/ou manter e animar o que se mostrou 

como de excelência, com vistas a rever e aperfeiçoar o seu Projeto Institucional. Como 

exigência institucional, e também da comunidade acadêmica, deve-se cuidar para que a 

avaliação institucional seja sempre: 

 

I. um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico; 

II. uma ferramenta e um conjunto de diretrizes para o planejamento e a gestão da IES; 

e 

III. um processo constante de prestação de contas de todos para com todos. 

 

Essas diretrizes são desdobradas nas seguintes perspectivas de resultados: 

 

I. avaliar todos os segmentos internos para a atualização dos projetos pedagógicos, 

projetos administrativos e de apoio logístico; 

II. estimular a criatividade e provocar o encorajamento dos membros das 

comunidades acadêmica e administrativa para o surgimento de novas 

possibilidades, para a solução de problemas estruturais e funcionais; 
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III. identificar manifestações de desacerto entre as instâncias acadêmicas e 

administrativas; 

IV. apontar relações da Faculdade para com a sociedade, no que se refere às 

necessidades, possibilidades e potencialidades para ações recíprocas; 

V. avaliar planejamentos e programas pedagógicos e administrativos, visando a sua 

adequação ao contexto histórico, social e político; 

VI. diagnosticar a adequação da clientela no contexto da sociedade onde ela se insere 

e dos cursos de Graduação; 

VII. pesquisar e indicar as áreas de excelência sobre as quais prevalecerão os cursos 

de Pós-Graduação; 

VIII. apontar as necessidades educacionais emergentes no contexto da área de 

abrangência da Faculdade e indicar seu potencial de ação; 

IX. identificar os melhores procedimentos acadêmicos para a transmissão e produção 

do conhecimento; 

X. identificar, na comunidade acadêmica, as lideranças intelectuais para a produção 

de novos conhecimentos; e 

XI. identificar os procedimentos necessários para melhorar as relações com a 

comunidade acadêmica e com outras instituições nacionais e internacionais, 

ligadas à educação superior. 

 

6.3 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade foi criada com base no art. 7º da Portaria 

nº 2.051/2004: 

 
Art. 7º As Comissões Próprias de Avaliação (CPAs), previstas no Art. 11 da Lei nº 
10.861, de 14 de abril de 2004, e constituídas no âmbito de cada instituição de 
educação superior, terão por atribuição a coordenação dos processos internos de 
avaliação da instituição, de sistematização e de prestação das informações 
solicitadas pelo INEP. 
§ 1º As CPAs atuarão com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos 
colegiados existentes na instituição de educação superior; 
§ 2º A forma de composição, a duração do mandato de seus membros, a 
dinâmica de funcionamento e a especificação de atribuições da CPA deverão ser 
objeto de regulamentação própria, a ser aprovada pelo órgão colegiado máximo 
de cada instituição de educação superior, observando-se as seguintes diretrizes: 
I - necessária participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica 
(docente, discente e técnico-administrativo) e de representantes da sociedade 
civil organizada, ficando vedada à existência de maioria absoluta por parte de 
qualquer um dos segmentos representados; 
II - ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades. 
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A CPA da Faculdade obedece a 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, a saber: 

 

 Representantes do corpo docente 

  Representantes do corpo discente 

  Representantes do corpo administrativo 

  Representantes da sociedade civil organizada 

 

 

 

6.2 PROCEDIMENTOS 

 

A Avaliação da Instituição tem por objetivo identificar seu perfil e o significado da sua 

atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, respeitando 

as diversidades. Para isso, serão consideradas obrigatoriamente dez dimensões, 

contemplando: a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); a política para 

o ensino,pesquisa e investigação científica (se houver),pós-graduação (se houver), e 

extensão; a responsabilidade social da instituição; comunicação com a sociedade; 

políticas de recursos humanos; organização e gestão; infraestrutura física; planejamento e 

avaliação; políticas de atendimento ao estudante; e a sustentabilidade financeira da 

instituição. 

 

A Avaliação Institucional da Faculdade, desde sua criação, está fortalecida com a decisão 

política que a priorizará como forma de diagnóstico e garantia da qualidade em educação. 

Em sua ação, a Diretoria procurará o pleno envolvimento de toda a equipe institucional, 

acreditando ser este o princípio fundamental para todo o trabalho de avaliação. A 

fundamentação teórico-conceitual obtida através das pesquisas e dos estudos de vários 

profissionais serão elementos norteadores deste programa. 

 

Este envolvimento de todos os segmentos da comunidade acadêmica na realização do 

que pressupõem os Projetos Pedagógicos dos Cursos e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, constitui-se em princípios para a qualidade em educação. A Faculdade 

assume o ritmo da transformação contínua, onde a preparação técnica caminha junto com 

a reflexão cultural de forma criativa e profunda. Isso passa pela contínua reflexão, pela 
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participação dos alunos no projeto universitário, pela formação continuada dos docentes, 

pela cooperação e diálogo com as instituições e o contexto social no qual se vincula.  Em 

resumo, a sistemática da avaliação institucional, com vistas à melhoria da qualidade, será 

desenvolvida obedecendo-se os seguintes princípios básicos: 

 
I. conscientização da necessidade de avaliação por todos os segmentos envolvidos; 

II. reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos 

critérios a serem adotados; e 

III. envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica na sua 

execução e na implementação de medidas para melhoria do desempenho 

institucional. 

 

 

6.4 METODOLOGIA 

 

Nessa linha de trabalho todos os segmentos, em igualdade de participação, se envolverão 

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 nesta Faculdade consistirá em um processo 

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

retroalimentar as mais diversas atividades da Faculdade, durante todo o seu 

desenvolvimento, e ocorrerá em três momentos:  

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

coordenadores, docentes e discentes);  

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

e discentes), e 

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

segmentos: discentes, docentes, coordenadores, diretores, funcionários técnico-

administrativos, egressos do curso, representantes da sociedade civil 

organizada).  

 
A coleta de informações, para diagnóstico e estudo da realidade institucional, será 

viabilizada por meio de um instrumento de coleta de dados (questionário) que serão 

sempre atualizados e servirão como subsídios para o processo de Avaliação Institucional. 
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Os questionários serão respondidos pelo corpo Docente, Discente,Técnico-Administrativo, 

Egressos e Sociedade Civil Organizada. As categorias e os indicadores aplicados a este 

instrumento são construídos a partir de um levantamento feito junto aos setores 

envolvidos, a fim de retratar, com fidedignidade, a realidade e as expectativas dos 

interessados e envolvidos na avaliação, para propiciar diagnósticos confiáveis. No 

momento existe um conjunto classificado e organizado da seguinte forma: 

 
Ensino de Graduação e Pós-graduação 

I. procura por curso; 

II. matrícula no curso; 

III. evasão no curso; 

IV. frequência no curso; 

V. qualidade do corpo docente; e 

VI. qualidade das aulas. 

Extensão e Atividades Complementares 

I. alunos participantes em programas ou projetos de extensão; 

II. quantidade de cursos de extensão oferecidos; 

III. quantidade de cursos de extensão realizados; 

IV. quantidade de atividades abertas à comunidade não acadêmica; 

V. quantidade de eventos culturais realizados; 

VI. diversidade de atividades complementares oferecidas aos alunos; 

VII. qualidade da estrutura para o apoio, fomento e acompanhamento da extensão; e 

VIII. quantidade de convênios e parcerias existentes para a inserção dos alunos na 

comunidade. 

 
Avaliações Externas 

I. quantidade de conceitos satisfatórios nos processos de reconhecimento de cursos; 

II. qualidade da imagem institucional favorável na sociedade; e 

III. qualidade da imagem institucional favorável entre os ex-alunos. 

 
Corpo Docente 

I. quantidade de professores que participam na extensão e nas atividades 

complementares; 

II. quantidade de professores que participam em programas de capacitação ou estudos 

de aperfeiçoamento; 

III. quantidade de professores avaliados positivamente pelos alunos; 
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IV. quantidade de professores avaliados positivamente pela Coordenação; 

V. quantidade de professores que publicaram livros; 

VI. quantidade de professores que publicaram artigos em revistas, anais e/ou periódicos 

científicos interno-externos; e 

VII. quantidade de professores que ministram aulas na pós-graduação. 

 

Infraestrutura Física 

I. instalações da Biblioteca; 

II. acervo e demais materiais de trabalho disponíveis na Biblioteca; 

III. qualidade e quantidade das salas de aulas; 

IV. qualidade dos laboratórios; 

V. quantidade de laboratórios; 

VI. qualidade dos recursos de informática; 

VII. quantidade de equipamentos de informática; 

VIII. qualidade do sistema de informatização institucional; 

IX. qualidade do sistema de informatização destinado aos alunos; 

X. quantidade de recursos audiovisuais; 

XI. qualidade das instalações para a administração geral da IES; 

XII. qualidade dos sanitários; 

XIII. quantidade de sanitários; 

XIV. qualidade da área de lazer; 

XV. adequação das instalações para portadores de necessidades especiais; 

XVI. qualidade dos recursos audiovisuais; 

XVII. qualidade e quantidade das instalações para as estruturas de apoio à extensão e ao 

estágio; 

XVIII. qualidade do espaço e recursos de apoio ao trabalho dos docentes; 

XIX. qualidade da limpeza; 

XX. qualidade da iluminação; 

XXI. qualidade da segurança; e 

XXII. qualidade da ventilação no espaço de utilização permanente. 

 
A coleta e análise de dados acontecerão sistematicamente a cada dois anos. A Avaliação 

para diagnóstico global será feita a partir da visão discente, docente,dos técnico-

administrativos, egressos e sociedade civil, de aspectos gerais e relevantes dos 

processos de ensino-aprendizagem, das estruturas acadêmicas de todos os cursos, 
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detectando pontos de excelência e carência. Assim sendo, a Avaliação deve indicar os 

seguintes aspectos institucionais: relacionamento entre corpo docente e discente, 

motivação, grau de comunicação e expressão, respeito e valorização das opiniões 

discentes e da ação didático-pedagógica do docente propriamente dita; desempenho 

interdisciplinar; compromisso com a ética; compromisso com o conhecimento; dinâmica 

de avaliação da aprendizagem e domínio de conteúdo pelo docente.  

 
A cada período da avaliação, será organizada uma campanha motivadora para que os 

alunos,professores e funcionários respondam às pesquisas. A Comissão Própria de 

Avaliação organizará as campanhas de avaliação, com o auxílio do Diretor, 

Coordenadores de Curso e representantes de classe, que colaborarão para a divulgação 

das datas, formas e objetivos do exercício de avaliar.  

 

Na Avaliação Docente, realizada semestralmente, cada aluno preencherá um documento 

contendo as questões referentes às disciplinas nas quais está matriculado no semestre, 

tendo, desta forma, oportunidade de avaliação de todos os docentes.  A pesquisa na 

modalidade da amostragem terá como percentual representativo20% do número de 

alunos de cada classe. Estes alunos serão sorteados aleatoriamente buscando o máximo 

de neutralidade para esta representação. 

 

6.5 RESULTADOS E DIVULGAÇÃO 

 

Os resultados da Avaliação Institucional serão validados estatisticamente realizando o 

cruzamento dos dados coletados em diferentes segmentos, cuja finalidade é fornecer o 

melhor “leque” possível de informações que subsidiarão as ações de melhoria 

pedagógico-administrativa. De posse dos resultados a CPA irá estudar, gerir e 

acompanhar as ações de melhoria cabíveis e esperadas. O próximo passo será o retorno 

da avaliação a todos os segmentos envolvidos de tal forma que estes tenham 

conhecimento do “Plano de Ação de Melhoria” cujo enfoque será a implementação de 

novas mudanças e projetos no sentido de alcançar as metas propostas acima. O retorno 

dos resultados é feito através de: 

 
I. divulgação dos resultados gerais na unidade e nos cursos; 

II. retorno individual dos resultados, aos professores do curso, através de 

documento contendo a análise individual do desempenho (entregue pelo 

coordenador); 
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III. reuniões com corpo administrativo; 

IV. reuniões com corpo docente; e 

V. informativo distribuído aos alunos quanto às melhorias efetivadas a partir da 

solicitação do corpo discente. 

 

7 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

A constituição de uma política para alunos com deficiência representa para a Faculdade 

Única de Timóteo o cumprimento dos deveres básicos de cidadania. Assim, a constante a 

execução do seu papel social, que assume ao considerar o interesse público e o teor de 

suas atividades, é um valor para a Faculdade que promove oportunidades de inclusão 

social dos estudantes levando em conta a diversidade dos perfis que se apresentam à 

Instituição sejam de cunho social, econômico, cultural, entre outros. Dessa forma, as 

políticas e programas dedicados especificamente aos alunos com deficiência tendem não 

apenas cumprir as exigências presentes na legislação vigente, mas, sobretudo visam 

oferecer uma vida acadêmica satisfatória. Assim, ações com esse foco podem ser 

percebidas pelos discentes desde o processo seletivo para o ingresso do aluno na 

Faculdade onde a Comissão de Vestibular disponibiliza para os candidatos com 

deficiência as condições necessárias para a realização das suas provas. Aos deficientes 

auditivos e visuais, a Comissão de vestibular disponibiliza funcionários que efetuem a 

leitura da prova ou, ainda, provas ampliadas, de acordo com a demanda do candidato. . 

Para aqueles que apresentam dificuldades de locomoção, a Comissão efetua o 

encaminhamento dos mesmos até as salas com maior facilidade de acesso que são 

reservadas para este fim.  

 

Em relação ao atendimento ao disposto na Lei nº 12.764, de 27/12/2012, a Faculdade 

garante proteção aos direitos da pessoa com transtorno de Espectro Autista. O aluno é 

atendido em suas necessidades referentes a sua aprendizagem e à qualidade de 

relacionamentos que mantém com seus pares na instituição, no trabalho e na família. 

Além de portadores do Espectro de Autista a faculdade promove atendimento especial a 

alunos com deficiência relacionadas aos aspectos sensoriais (baixa visão, cegueira e 

surdez), deficiências físicas (cadeirantes e pessoas com mobilidade limitada) e 

deficiências intelectuais. O NAPS – Núcleo de Apoio Psicopedagógico é o setor 

responsável pelo suporte às pessoas que apresentam necessidades diferenciadas. O 

atendimento do NAPS é realizado por profissional pedagogia que atua, em conjunto com 

os coordenadores de curso e corpo docente, na identificação dos alunos com 
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necessidades especiais e no acompanhamento desses alunos durante sua vida 

acadêmica. Entre as atividades desenvolvidas pelo NAPS para atendimento de pessoas 

com necessidades especiais destaca-se o Atendimento Psicopedagógico que 

compreende as seguintes ações: diagnósticos para identificação das dificuldades de 

aprendizagem, orientação e suporte para superação das dificuldades de aprendizagem, 

orientação para superação das dificuldades com relacionamentos interpessoais, 

organização da rotina de estudos, gestão do tempo, sugestões sobre metodologias de 

estudo, dentre outras 

A Faculdade Única de Contagem apresenta recursos que complementam os programas 

de atendimento às pessoas com necessidades especiais. Assim, a atenção específica a 

esses estudantes amplia-se se considerando os seguintes aspectos: 

 

I. Nos espaços físicos da faculdade são disponibilizados banheiros adaptados,  

inexistência de degraus entre as salas de aula, banheiros e corredores, vagas 

reservadas para pessoas com deficiência, etc. 

II. Os corredores apresentam sinalização tátil. 

III. No currículo dos cursos, as matrizes curriculares ofertam a disciplina Libras de forma 

obrigatória para os cursos de Licenciatura, e optativa para os demais cursos.  

IV. Para alunos com deficiência visual: a Instituição disponibiliza, na Biblioteca, no caso 

de alunos deficientes visuais matriculados, um computador com programa específico 

instalado (Dosvox) que permite que um texto seja transformado em arquivo audível e 

transferível para os endereços eletrônicos dos alunos, possibilitando-lhes fazer uso 

dos mesmos no momento de sua conveniência. O sistema Dosvox permite que 

deficientes visuais utilizem um microcomputador comum (PC) para desempenhar 

uma série de tarefas, adquirindo assim independência no estudo e no trabalho. 

V. Para alunos com deficiência auditiva: a Faculdade visando atender plenamente o 

aluno portador de deficiência tem como política estabelecer convênios com 

instituições que possuem profissionais intérpretes da língua de sinais - Libras. Na 

ocorrência de demanda será feito um contato junto à Federação Nacional de 

Educação e Integração de Surdos - FENEIS para obter orientações dos 

procedimentos que a Faculdade poderá adotar para atender satisfatoriamente o 

aluno.  

VI. Entre outros recursos didático-pedagógicos para o deficiente auditivo a Faculdade 

oferece: aulas expositivas; atividades em grupo; confecção de materiais didáticos; 
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trabalho com relatos reais; vídeos didáticos; textos da referência bibliográfica e 

avaliações. 

VII. Quanto aos recursos tecnológicos e equipamentos a Faculdade disponibiliza: 

Datashow; DVD’s temáticos e Microsystems.  

VIII. Com relação às atividades afins:  

• Viabilização da comunicação entre usuários e não usuários de Libras; 

• Apoio no uso e difusão de Libras no universo escolar, através da confecção 

e disponibilização de  cartazes  na Instituição; e 

• Acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas em parceria com os 

demais profissionais da Faculdade, na perspectiva do trabalho colaborativo e 

comunidade escolar, quando necessário, em consonância com o que está 

determinado em cada Projeto Pedagógico. 

IX. Encontra-se em estudo a construção de cursos na modalidade de extensão 

projetados com um conteúdo atualizado atendendo efetivamente as demandas dos 

profissionais que utilizam o sistema de Libras no seu trabalho, como também para 

os docentes, funcionários e alunos da Faculdade. 

 

Por entender que o processo de inclusão dos indivíduos com necessidades especiais 

trata-se de um conjunto de atividades formativas e práticas, os cursos da Instituição 

propõem aos alunos a elaboração de projetos e/ou discussões acerca da temática com 

finalidade de promover egressos livres do pré-conceito e cientes dos direitos 

constitucionais relativos às pessoas com deficiência. 

 
Todos esses esforços serão articulados com a participação de segmentos internos e 

externos, incluindo parcerias com organizações da sociedade e diferentes esferas 

governamentais, caso se façam necessárias, como também a participação de professores 

e alunos alimentados pelo dinamismo da produção acadêmica comprometida com a 

educação como um bem público. 

 

Tendo como objetivo constante a execução do seu papel social, que assume ao 

considerar o interesse público e o teor de suas atividades, a Faculdade promove 

oportunidades de inclusão social dos estudantes levando em conta a diversidade dos 

perfis que se apresentam à Instituição sejam de cunho social, econômico, cultural, entre 

outros. Dessa forma, as políticas e programas dedicados especificamente aos alunos com 

deficiência tendem não apenas cumprir as exigências presentes na legislação vigente, 

mas, sobretudo visam oferecer uma vida acadêmica satisfatória.  
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8 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 

8.1 ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas em geral, pela Faculdade 

Única de Timóteo - FUNIT, incumbindo-lhe de tomar todas as medidas necessárias ao 

seu bom funcionamento, respeitando-se os limites da lei e de suas normas internas, a 

liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus 

órgãos deliberativos e executivos. 

 

Compete precipuamente à Mantenedora promover adequados meios de funcionamento 

das atividades da Faculdade colocando-lhe à disposição, os bens móveis e imóveis de 

seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe os suficientes recursos 

financeiros de custeio. O planejamento econômico-financeiro da Faculdade será levado 

anualmente à aprovação da Mantenedora, compreendendo o orçamento da receita 

prevista e da despesa estimada e o plano de aplicação dos recursos solicitados. A política 

estratégica de gestão econômico-financeira da Instituição priorizará à utilização de 

recursos próprios, obtidos através de receita originária de mensalidades escolares. 

 

8.2 PLANO DE INVESTIMENTO E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

No período 2015/2017, a Faculdade Única de Timóteopretende implantar 02 (dois) cursos 

de graduaçãoe 03(três) de pós-graduação.Para isso, serão realizados investimentos na 

adequação da infraestrutura atual. 

 

Os investimentos de adequação da infraestrutura, previstos pela Faculdade Única de 

Timóteo, serão realizadas de forma gradativa, ou seja, à medida que os cursos previstos 

forem sendo autorizados e implantados os investimentos serão realizados. No entanto, 

independente da implantação dos referidos cursos, os investimentos na melhoria das 

instalações são e continuarão a ser realizados visando aprimorar aspectos relacionados à 

iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as 

condições de salubridade. 
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Nesse período está prevista a manutenção e climatização das 09 (nove) salas de aula, 

manutenção   da sala de docentes,  da sala  de Coordenação de Cursos, do Laboratório 

de Informática, do laboratório de práticas profissionais, assim como toda a infraestrutura 

da instituição. 

 

8.3 PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

 

Considerando as metas de desenvolvimento e as políticas de expansão, a Faculdade 

Única de Timóteo fez constar em sua Previsão Orçamentária a reserva de 7% (sete por 

cento) da sua receita anual operacional para fins de reforma, ampliação e melhoria das 

instalações físicas. Este valor destinado aos investimentos em mobília, reformas, salas de 

aula, construção e melhoria de laboratórios, ampliação da biblioteca, aquisição e reforma 

do acervo físico e eletrônico, aquisição e manutenção dos equipamentos de informática, 

incluindo investimentos com internet.  

 

A seguir estão apresentados os quadros de previsão de receitas e despesas e a previsão 

orçamentária para o período de vigência deste PDI. Ressalta-se que a previsão 

orçamentária e o cronograma de execução foram elaborados obedecendo rigorosamente 

os critérios de planejamento da Faculdade. 

 

 

 

 

 

 

 

Previsão Orçamentária Institucional, considerando o período de vigência do PDI. 

ANO RECEITAS - R$ DESPESAS - R$ TOTAL GERAL - R$ 

2015 1.387.996,25 1.108.366,63 279.629,62 

2016 1.856.205,25 1.499.078,66 357.126,59 

2017 2.124.701,67 1.698.409,98 426.291,69 

Cronograma de execução, considerando o período de vigência do PDI. 

RECEITAS 

Item Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 TOTAL 

Anuidades / Mensalidades 1.495.507,58 1.975.148,19 2.253.160,04 6.997.433,95 

Taxas / Secretaria 19.151,36 20.683,47 22.338,15 79.905,71 

Financeiras 23.242,04 25.101,41 27.109,52 96.973,38 

Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diversos 41.760,01 43.848,01 47.355,85 172.735,32 

( = ) TOTAL RECEITA BRUTA 1.579.661,00 2.064.781,08 2.349.963,56 7.347.048,36 

Descontos 10.201,96 11.018,12 11.899,57 42.565,91 

Bolsas 102.568,03 110.773,47 119.635,35 427.947,26 

Inadimplência 78.894,76 86.784,23 93.726,97 332.456,66 

( + ) TOTAL DESCONTOS 191.664,75 208.575,82 225.261,89 802.969,82 

( = ) Total Receita Operacional 1.387.996,25 1.856.205,25 2.124.701,67 6.544.078,54 
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9 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 
 

Há uma preocupação da Faculdade com a organização de seus espaços físicos, ou seja, 

com as instalações físicas existentes e suas condições (dimensão, iluminação, mobiliário, 

limpeza, ambientação climática e ruídos) com os equipamentos e serviços, como limpeza 

e organização, segurança patrimonial e atendimentos setoriais (Secretaria, Biblioteca, 

Laboratório de Informática, Laboratório Específico, entre outros), de modo a propiciar 

melhores condições para odesenvolvimento institucional, de atividades de ensino de 

graduação e pós-graduação, conforme consignado em seu Plano de Desenvolvimento.  

 

9.1 BIBLIOTECA 

 

Fundada em fevereiro de 2007, a Biblioteca Professor Bonifácio de Andrada ocupa um 

espaço físico de aproximadamente 62m2( sessenta e dois metros quadrados) e oferece 

um acervo adequado às necessidades dos cursos oferecidos, composto por 

aproximadamente 3.300materiais disponíveis em diferentes formatos e está acessível aos 

alunos, professores e funcionários. Inclui-se também a prestação de serviços de 

DESPESAS 

1. PESSOAL Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 TOTAL 

Docente 460.204,22 621.275,70 838.722,20 2.303.705,64 

Técnicos e Administrativos 126.714,98 133.050,73 179.618,48 560.065,11 

Encargos 289.928,66 313.122,95 422.715,99 1.294.220,07 

Sub-total - 1 876.847,86 1.067.449,38 1.441.056,67 4.157.990,82 

2. MANUTENÇÃO Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 TOTAL 

Consumo 50.701,48 53.236,55 55.898,38 208.123,52 

Aluguel 41.951,37 45.727,00 49.842,43 177.474,49 

Sub-Total - 2 92.652,85 98.963,55 105.740,81 385.598,01 

3 - INVESTIMENTOS Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 TOTAL 

Mobília 37.427,33 20.421,52 15.256,00 80.178,50 

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Salas de Aula 5.250,00 5.670,00 6.123,60 22.043,60 

Laboratórios 0,00 150.000,00 16.000,00 166.000,00 

Biblioteca 16.847,37 40.216,84 10.200,84 73.786,35 

Equip. Informática 31.141,73 37.370,08 40.359,68 109.958,85 

Computadores 1.148,98 1.240,90 1.340,17 4.824,33 

Diversos 714,00 30.771,12 13.561,12 45.726,24 

     

Sub-Total3 92.529,41 285.690,46 102.841,42 502.517,87 

4. OUTROS Ano 2015 Ano 2016 Ano 2017 TOTAL 

Treinamento 13.125,00 13.518,75 13.789,13 52.932,88 

Pesquisa e Extensão 4.410,00 4.630,50 4.723,11 17.963,61 

Eventos 28.801,50 29.665,55 30.258,86 116.155,90 

Sub-Total - 4 46.336,50 47.814,80 48.771,09 187.052,39 

TOTAL DAS DESPESAS 1.108.366,63 1.499.918,18 1.698.409,98 5.233.159,09 

TOTAL GERAL 279.629,62 356.287,07 426.291,69 1.310.919,45 
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atendimento aos usuários, consulta ao acervo, empréstimo local e domiciliar, orientação 

de pesquisa e levantamento bibliográfico pelos atendentes. 

 

Seus leitores potenciais são os alunos, ex-alunos formados na Instituição, professores e 

funcionários e os usuários da comunidade local. A Biblioteca, que atualmente possui 

aproximadamente 190 leitores inscritos, é automatizada, proporcionando aos seus 

usuários meios de recuperação da informação desejada, com rapidez e eficiência. 

Promove a disseminação da informação, para tanto, conta com o sistema SÁBIO, está 

totalmente informatizada e conectada à Internet. 

 

A Biblioteca está devidamente informatizada para fornecer informações rápidas e precisas 

a seus usuários. Tal procedimento oferece as vantagens de disseminação seletiva da 

informação, obtenção de dados para avaliação quantitativa do acervo, controle de 

empréstimos, etc. O programa de automação utilizado é o SÁBIO, que é um sistema 

desenvolvido para a administração, organização e disponibilização de acervos e serviços.  

 

O sistema permite ao usuário o acesso aos serviços e catálogos da Biblioteca e integra 

em tempo real, os catálogos às rotinas de controle e oferece a qualquer usuário efetuar 

buscas em nossas bases de dados. 

 

A Biblioteca adota padrões internacionais para o tratamento da informação utilizando as 

normas de catalogação AACR2 e a CDD (Classificação Decimal Dewey) que classifica 

assuntos por área do conhecimento e a tabela Cutter-Sanborn para autor com formato de 

saída segundo a Norma NBR/6023 da ABNT.  

 

O acesso ao material bibliográfico é livre. O acervo está disponibilizado nas estantes em 

conformidade com o número de chamada das obras. Os usuários utilizam as bases de 

dados de periódicos gratuita do Portal de Periódicos da Capes e o SciELO, que permite a 

consulta de fontes de informações acadêmicas. Seu conteúdo diverso é um valioso 

recurso para trabalho acadêmico, respondendo a exigências de níveis curriculares. Estas 

bases provêm cobertura de textos na íntegra de periódicos para quase todas as áreas 

acadêmicas. A busca ao documento é feita pelo título, autor e assunto ou área do 

conhecimento, dando a possibilidade de cruzar vários campos para maior precisão na 

recuperação da informação. 
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A Biblioteca tem como objetivo facilitar o ensino, fornecendo o material bibliográfico 

adequado, tanto para o uso do corpo docente como discente e técnico-administrativo, 

desenvolvendo assim, o hábito da leitura, capacidade de pesquisa, cultura e 

entretenimento. A Biblioteca está em fase contínua de organização de forma a atender as 

atividades de “meios” (processos de tratamento da informação) e atividades “fins” 

(atendimento ao usuário). As competências da Biblioteca estão determinadas da seguinte 

forma: 

 

I. Aquisição do material bibliográfico necessário e adequado, organizá-lo e torná-lo 

acessível; 

II. Propiciar a utilização dos recursos informacionais existentes; e 

III. Viabilizar o acesso a outros sistemas e redes de informação. 

 

 

 
9.1.1 Acervo 

 

A Biblioteca dispõe de um acervo diversificado entre livros e assinaturas de jornais, 

conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

 Acervo atual existente, segundo o tipo de obra. 

Tipo Total de Títulos 
Total de 

Exemplares 

Livros 618 2882 

Periódicos (correntes) 18 331 

Jornais 03 _ 

Total 639 3213 

QUADRO 19. Acervo atual existente, segundo o tipo de obra. 

Fonte: Biblioteca da IES. 

 

Os alunos tem acesso aos periódicos eletrônicos de acesso livre, como oCAPES livre e o 

SciELO. 

Os acervos específicos dos cursos são formados pelas bibliografias básicas e 

complementares estabelecidas juntamente com o ementário dos conteúdos curriculares 

ofertados, conforme descrito nos Projetos Pedagógicos. 
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A seguir está apresentada a quantidade de títulos e exemplares disponíveis para cada 

curso da Faculdade (QUADRO 20).  

 

 

Curso 
Total de Total de 

Títulos Exemplares 

Administração 460 1796 

Ciências Contábeis 131 1013 

Tecnologia em Recursos 

Humanos 
20 53 

Tecnologia em Processos 

Gerenciais 
7 20 

Periódicos 18 331 

Jornais 3  

Total 639 3213 

QUADRO 20. Acervo atual existente, segundo curso. 
Fonte: Biblioteca da IES 
 

9.1.2 Relação dos Materiais Pertencentes ao Acervo 

 

O acervo conta com diversos títulos de obras e outros materiais fundamentais para o 

referencial teórico das áreas temáticas dos cursos. O QUADRO 21 demonstra a situação 

atual e o quantitativo dos materiais existentes na Biblioteca por áreas do conhecimento:  

 

Tipo Área de conhecimento 
Total de 

Títulos 

Total de 

Exemplares 

Livros 

Ciências Exatas e da Terra 38 159 

Ciências Sociais Aplicadas 451 2264 

Ciências da Saúde 4 12 

Ciências Humanas 75 283 

   

Linguística, Letras e Artes 50 164 
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Total 618 2882 

Periódicos 
Ciências Sociais 

Aplicadas(revistas e jornais) 
18 331 

  636 3213 

QUADRO 21. Relação dos materiais pertencentes ao acervo 
Fonte : Biblioteca da IES 
 
 
 

9.1.3 Condições de Acesso ao Material Bibliográfico 
 

O acervo da Biblioteca é aberto e o usuário tem livre acesso às estantes e pode também 

consultar o material desejado nos locais disponibilizados pela Biblioteca. Para a facilidade 

de localização dos materiais, existe no balcão de atendimento 01 terminal de consulta ao 

acervo, e ainda 01 funcionário a todo o momento, para o esclarecimento de quaisquer 

dúvidas existentes.  

 

9.1.4 Atualização e Expansão do Acervo 

 

O acervo específico das áreas dos cursos é formado pelas bibliografias básicas e 

complementares estabelecidas juntamente com o ementário dos componentes 

curriculares ofertados pelos cursos/pelo curso, conforme descrito nos Projetos 

Pedagógicos. Além destas, o acervo conta com títulos de obras de referência 

fundamentais para o referencial teórico da área. 

 

O acervo é ampliado e atualizado mediante disponibilização de recurso orçamentário, 

conforme previsão de investimentos, além de permuta e doações de materiais. Os valores 

provenientes da cobrança de taxas e emolumentos pela Biblioteca também são utilizados 

para a aquisição e manutenção do acervo. 

 
 

 

 

9.1.5 Plano de Expansão das Instalações Físicas 

 

Para a expansão é feito um planejamento no qual os recursos previstos destinam-se não 

apenas à qualificação dos serviços prestados e à aquisição de livros e periódicos, mas 

também à possibilidade do uso de vídeos, mapas, entre outros recursos que caracterizem 
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um moderno e eficiente processo informativo, disponível para os usuários. No que se 

relaciona diretamente à Biblioteca prevê-se continuamente a ampliação de: 

 

I. Local para a seção de periódicos maior, abrangendo jornais e todos os serviços 

específicos para este tipo de material; e 

II. Aumento do número de estantes para receber novas aquisições. 

 

9.1.6 Instalações para Estudos 

 

A biblioteca da IES conta com instalações para estudos distribuídas conforme segue: 

 

a) Individuais:existem na biblioteca 4 cabines para estudo individual, permitindo assim um 

estudo mais reservado. 

 

b) Em grupo: a Biblioteca conta com 02 salas de estudos em grupo, sendo as mesmas 

ventiladas e com iluminação adequada, facilitando a leitura e o estudo. As salas contam 

com 01 mesa com 05 cadeiras cada, proporcionando estrutura adequada ao trabalho 

acadêmico. 

 

9.1.7 Recursos Tecnológicos 

 

A Biblioteca da IES é informatizada. Para o cadastro do material bibliográfico utiliza-se o 

software Sábio, sistema empregado para o armazenamento de dados estruturados não-

numéricos. Igualmente para os processos administrativos e serviços dos materiais da 

Biblioteca, com possuindo os módulos mencionados a seguir: 

 

I. Empréstimos; 

II. Cadastramento; 

III. Consulta.  

 

9.1.7.1 Terminais de Internet 

 

A Biblioteca dispõe de 03 terminais, exclusivamente para consulta e pesquisas escolares. 

Os terminais funcionam com um sistema de “Controle de Acesso”. Somente os alunos 

regularmente matriculados podem utilizar este serviço, mediante utilização da senha 

fornecida pelo setor de TI da instituição. 
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9.1.7.2 Normas para Uso dos Computadores 

 

Para utilização dos computadores instalados na biblioteca os seguintes procedimentos 

são considerados: 

I. O acesso à Internet é permitido aos usuários (alunos, funcionários e professores 

devidamente identificados);  

II. O computador da biblioteca só deverá ser utilizado para fins de pesquisa;  

III. Não é permitido o uso do computador para busca de programas de qualquer 

natureza, acesso a endereços que não condizem com a instituição e as atividades 

acadêmicas e envio de e-mails;  

IV. O não cumprimento às regras aqui estabelecidas será automaticamente detectado 

e comunicado à gerência de informática. Isto implicará na imediata suspensão do 

serviço ao infrator, ficando também suspenso dos serviços prestados pela 

biblioteca em período a ser definido pela Direção Acadêmica e a Gerência 

da Biblioteca.  

 

9.1.7.3 Normas para Uso dos Computadores 

 

Para utilização dos computadores instalados na biblioteca os seguintes procedimentos 

são considerados: 

I. O acesso à Internet é permitido aos usuários (alunos, funcionários e 

professores devidamente identificados);  

II. O computador da biblioteca só deverá ser utilizado para fins de pesquisa;  

III. Não é permitido o uso do computador para busca de programas de qualquer 

natureza, acesso a endereços que não condizem com a instituição e as atividades 

acadêmicas e envio de e-mails;  

IV. O não cumprimento às regras aqui estabelecidas será automaticamente detectado 

e comunicado à gerência de informática. Isto implicará na imediata suspensão do 

serviço ao infrator, ficando também suspenso dos serviços prestados pela 

biblioteca em período a ser definido pela Direção Acadêmica e a Gerência 

da Biblioteca.  

 

 

9.1.7.4 Facilidades para a Recuperação da Informação 
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A Biblioteca oferece aos seus usuários os serviços tradicionais de uma Biblioteca e 

catálogo on-line de acesso público. 

 

a. Acesso interno: nos terminais de consulta localizados no balcão de atendimento, os 

usuários poderão acessar todo o acervo disponível na Biblioteca, bem como transitar 

livremente pelas estantes. 

b. Acesso externo: a Biblioteca está filiada à rede de Bibliotecas da Fundação 

Presidente Antônio Carlos, no sentido de compartilhar acervos, serviços, bancos de 

dados nacionais SciELO e CAPES livre. 

 
9.1.8 Tipo de Catalogação 

 

A Biblioteca utiliza a Classificação Decimal de Dewey – CDD, para a classificação de 

assuntos, tabela que é mais utilizada internacionalmente. Para a classificação dos autores 

utiliza-se a tabela de Cutter-Sandorn com o objetivo de facilitar o intercâmbio nacional e 

internacional da informação bibliográfica, completando assim as regras internacionais 

para a padronização de Bibliotecas. 

 

9.1.9 Funcionamento 

 

Segunda à sexta-feira: 13h às 22:00h 

Sábados: 13h às 17h(Pós-graduação e Sábados letivos) 

Telefone: (31)3849-9156/(31)3849-9150 

E-mail: biblioteca@unicatimoteo.com.br 

Bibliotecária: Melina Lacerda Vaz CRB-6/2920 

 

9.1.10 Cadastramento do Usuário 

 

Os alunos regularmente matriculados na instituição estão automaticamente registrados na 

base de dados do sistema da biblioteca. Para efetuarem empréstimos domiciliares, devem 

apresentar um documento de identidade. Os funcionários (professores e técnico-

administrativos) devem apresentar a identidade funcional para efetuarem os empréstimos 

domiciliares. 

 

 

9.1.11 Empréstimo 
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As obras de referência citadas a seguir não são disponibilizadas para empréstimo 

domiciliar. Elas são emprestadas para consulta na Biblioteca ou por um prazo máximo de 

02 horas. 

 

I. Periódicos; 

II. Dicionários;  

III. Enciclopédias; e 

IV. Almanaques. 

 

O empréstimo é pessoal e intransferível e o usuário precisa estar inscrito na Biblioteca. As 

quantidades e os prazos estão assim definidos (QUADRO 22): 

 

Prazo de Empréstimo 

Usuários 

Número de materiais Prazo (dias corridos) 

Livro

s 

Fitas 

vídeo/ 

DVD 

CDs Livros 

Fitas 

vídeo/ 

DVD 

CDs 

Discentes/graduação 3 3 3 7 7 7 

Docentes 3 3 3 14 14 14 

Funcionários 3 3 3 7 7 7 

QUADRO 22. Prazo de empréstimo 
Fonte : Biblioteca da IES 
 

9.1.12 Devolução 

 

O primeiro trâmite para a devolução de obras consiste em efetuar, na data informada na 

papeleta do livro ou estipulada pelo sistema informatizado, a entrega da obra emprestada. 

Dando continuidade ao prosseguimento de devolução, o usuário deverá seguir as normas 

relacionadas a seguir: 

 

I. Os materiais devem ser devolvidos na Biblioteca, em mãos do atendente, no 

horário de funcionamento da Biblioteca, não podendo ser entregue em outro local 

da Faculdade; 

II. Ocorrendo atraso na devolução, o usuário não poderá efetuar novos 

empréstimos, renovação e reserva de obras; 
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III. No caso de atraso na devolução do material, será cobrada multa diária de R$ 2,50 

por dia e por obra em atraso, considerando-se sempre dias corridos (dias úteis, 

não úteis, recessos, feriados, férias). O(s) material(is) não será(ão) recebido(s) 

sem o pagamento da multa; 

IV. Especificamente no empréstimo de livro-reserva, exemplar único e revistas, caso 

o usuário exceda o prazo de devolução, será cobrada multa de R$ 14,00 reais a 

cada dia de atraso 

V. O usuário com situação irregular na Biblioteca terá acesso limitado aos serviços, 

não podendo efetuar novos empréstimos, renovações e reservas de obras.  

 

9.1.13 Reserva 

 

A reserva poderá ser efetuada desde que todos os exemplares da obra desejada estejam 

emprestados e o usuário não tenha débito na Biblioteca. O usuário deverá retirar a obra 

na data marcada com prazo de 24 horas, após o qual a mesma será liberada para outro 

usuário, observando-se a situação de débito na Biblioteca. Após este período, a obra será 

disponibilizada para o próximo usuário da reserva e caso não haja reserva, voltará para a 

estante. 

 

9.1.14 Renovação 

 

A renovação do material emprestado poderá ser feita desde que: 

 

I. A devolução ocorra dentro da data determinada;  

II. O usuário traga a(s) obra(s) para a renovação, condição indispensável para 

solicitar renovação; e 

III. A obra não esteja na reserva. 

 

A renovação e a reserva do material emprestado poderão ser efetuadas nos 

computadores de busca do acervo, no balcão de empréstimos da Biblioteca e também 

fora da Instituição pela Internet, acessando o site institucional 

http://co.unipacvaledoaco.com.br:8000/sabio/, além de poder checar as novas aquisições 

e fazer sugestões de compra de livro. No caso da renovação via Internet, se por qualquer 

motivo houver algum impedimento na transação, não será dispensada a multa. 
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9.1.15 Reposições de Materiais 

 

A ocorrência de extravios ou danos ocorridos no material emprestado acarretará ao 

usuário suspensão para novos empréstimos até a reposição da obra, além de: 

 

I. Dano à publicação: deverá ser providenciado o serviço a ser executado (conserto, 

encadernação ou restauro), sob a orientação da Bibliotecária; 

II. Extravio da publicação: deverá ser reposto a Biblioteca a mesma edição ou uma 

mais atualizada. Caso a publicação esteja esgotada, o usuário deverá repor 

outra(s) definida conforme política da Biblioteca e com preço equivalente. 

 

9.1.16 Perfil da Equipe Técnico-Administrativa 

 

A equipe da Biblioteca é formada por 01 bibliotecária, 01 auxiliar de Biblioteca e 01 menor 

aprendiz. As atividades e competências dos referidos profissionais estão apresentadas 

abaixo: 

 

a) Bibliotecária 

Planejamento técnico, classificação, catalogação, treinamento dos serviços técnicos, 

organização e disseminação dos periódicos, intercâmbio de publicações, desenvolvimento 

de vocabulário específico de assunto, estruturação e manutenção das bases de dados, 

auxílio técnico bibliográfico ao corpo docente e discente. Supervisão das coleções de 

acesso ao público. 

 

b) Auxiliares e Estagiários de Biblioteca 

Auxiliam diretamente no tratamento dos materiais, ou seja, carimbos, registros, etiquetas, 

como também com o atendimento direto aos usuários e auxílio à pesquisa. Serviços de 

restauração e manutenção do acervo, atendimento ao balcão, empréstimos, devoluções e 

renovações de materiais da Biblioteca, como também trabalhos internos diretamente 

ligados a organização e disposição do acervo. 

 

Os funcionários são periodicamente treinados e reciclados de acordo com as 

necessidades da Biblioteca/Instituição, com: seminários, palestras, cursos de restauração, 

cursos específicos de atendimento ao público, entre outros. A equipe da Biblioteca atende 

às necessidades da formação do acervo e as demandas dos seus usuários. É meta da 
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Instituição um aumento de seus funcionários, na medida em que ocorrer o aumento da 

demanda de usuários. 

 

9.1.17 Normas Gerais para a Utilização da Biblioteca 

 

Esta normalização tem por objetivo estabelecer procedimentos para o funcionamento da 

Biblioteca. Quaisquer outras eventualidades não previstas serão decididas diretamente 

com a gerência da biblioteca juntamente com a Diretoria da Faculdade, caso necessário.  

 

Em resumo exige-se do usuário atendimento às seguintes normas: 

 

I. Tomar conhecimento dos regulamentos e avisos fixados nos murais da biblioteca;  

II. Atender ao pedido de comparecimento na biblioteca quando solicitado;  

III. Acatar as recomendações dos funcionários da biblioteca;  

IV. A alegação do não-conhecimento do regulamento da biblioteca não isenta o usuário 

de qualquer penalidade ser a ele aplicada;  

V. Proibida a entrada na biblioteca com bolsas, sacolas, malas, pastas, fichários. Os 

mesmos deverão ser guardados nos escaninhos da biblioteca;  

VI. Os escaninhos só poderão ser utilizados durante o tempo de permanência do 

usuário na biblioteca;  

VII. A biblioteca não se responsabiliza por objetos (pastas, bolsas, sacolas, pacotes, 

etc.) deixados sobre o balcão, interior da biblioteca ou esquecidos nos escaninhos, 

bem como pelo conteúdo dos mesmos;  

VIII. Em caso de extravio da chave e/ou do cadeado do escaninho, o aluno será 

responsável pelo custo decorrente da sua reposição;  

 

IX. Moderar o tom de voz e evitar barulho desfavorável ao ambiente de leitura e 

pesquisa e não utilizar-se de aparelhos sonoros;  

X. Não recolocar os livros nas estantes após a utilização;  

XI. Não colocar os pés sobre as mesas e cadeiras;  

XII. Zelar pela conservação e limpeza da biblioteca e do mobiliário utilizado;  

XIII. Não consumir bebidas, alimentos ou  fumar no recinto da biblioteca;  

XIV. Não é permitido o uso de telefone celular na biblioteca;  

XV. Não é permitida a utilização de cola e tesouras no interior da biblioteca; 
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XVI. Notificar imediatamente a biblioteca no caso de perda, extravio ou dano em obras ou 

sua carteirinha de usuário.  

 

 

9.2 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

O Laboratório de Informática, além de propiciar ambiente para a aprendizagem das 

ferramentas computacionais propriamente ditas, funciona como sala 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. 

 

9.2.1 Manutenção dos Equipamentos 

 

Todos os equipamentos passam por processo de upgrade de, no mínimo 06 (seis) e no 

máximo 12 (doze) meses. Para a manutenção dos equipamentos do Laboratório são 

utilizados os termos de garantia, no período em que estiver em vigor, sendo feito, em 

seguida, manutenção constante por profissional qualificado.  

 

9.2.2 Utilização e Funcionamento 

 

O Laboratório de Informática é um ambiente aberto a alunos, professores e funcionários 

técnico-administrativos, podendo ser utilizado para as seguintes práticas, entre outras: 

 

I. Realização de aulas e trabalhos acadêmicos; 

II. Realização de trabalhos institucionais; 

III. Promoção de cursos de informática (treinamentos); 

IV. Ações de extensão social; e 

V. Pesquisa na Internet. 

 

Com o objetivo permanente de incluir o uso dos recursos de tecnologia da informação na 

rotina de trabalho de professores e alunos, a Faculdade utiliza o Laboratório, juntamente 

com os demais recursos tecnológicos existentes, permitindo: 
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I. Capacitar instrumentalmente os professores em: 

 Introdução ao uso do computador; 

 Processamento de textos; 

 Produção de aulas multimídia; e 

 Utilização do computador como ferramenta de ensino. 

 
II. Apoiar as atividades de ensino: 

 Suporte à produção de: aulas multimídia e atividades com uso da Internet. 

 
III. Apoiar a aprendizagem acadêmica: 

 Desenvolvimento de projetos com softwares de produtividade; e  

 Atividades com Internet. 

 

9.2.3 Equipamentos de Informática 

 

O quadro a seguir mostra os bens existentes no Laboratório de Informática da Unidade. 

Os referidos equipamentos se encontram à disposição da comunidade acadêmica 

considerando a demanda percebida dos cursos nos seus respectivos Projetos 

Pedagógicos. 
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Equipamentos existentes no Laboratório de Informática. 

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO:Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 

Laboratório de 
Informática 
 

01 40 

Funciona de segunda à sexta-feira: 
de 14 às 22h30 (exceto nos horários 
em que for reservado para alguma 
aula). Situado no térreo, com acesso 
internet. 

01 Condicionador de ar  

1/2 48 alunos 

03 Bancadas para computador 
36 Cadeiras giratórias sem braço 
01 Quadro de aviso 
01 Rack 
01 Data Show 

03 No break 

01 Patch Panel 24 P 

01 Switch 24 P 

24 estações de trabalho 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário. 
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9.2.4 Sistemática Atual 

 

Para otimizar o ambiente tecnológico com os recursos atualmente disponíveis são 

observados alguns procedimentos: 

 

I. O microcomputador é uma ferramenta de trabalho utilizada para facilitar o 

manuseio das informações; 

II. Cada setor deve ter definido seu hardware, software e treinamento de acordo com 

suas necessidades; 

III. Os usuários devem estar preparados para trabalhar com os equipamentos e os 

programas; e 

IV. Os dados devem estar à disposição em qualquer setor onde a informação se 

torne necessária. 

 

Os equipamentos passam por constantes manutenções preventivas, que vão desde o 

âmbito de sistemas como, também, de caráter físico. São mantidos softwares de antivírus, 

atualizados diariamente, proporcionando segurança para o sistema operacional. Todas as 

máquinas possuem ferramentas para edição de texto e planilhas eletrônicas, e aplicativos 

para auxílio nas aulas dos professores. 

 

Os computadores do Laboratório de Informática estão ligados através de uma rede LAN, 

possuindo o seu próprio servidor que monitora e controla o uso de arquivos e softwares. A 

Faculdade possui um link com a Internet atualmente com a velocidade de 20MBPS 

através de uma estrutura de fibra ótica, com o intuito de utilizar esta tecnologia como 

recurso para alunos e professores e aprimorar o processo pedagógico da Instituição. 

Entre os equipamentos que desempenham a função de servidores existe o de firewall, 

que exerce a tarefa de assegurar que nenhum computador externo à Faculdade, ou do 

Laboratório, acesse os computadores das áreas administrativas. 

 

O servidor administrativo e os que possuem funções relacionadas à Internet estão 

localizados no Departamento de Informática e estão interligados aos computadores dos 

demais setores através da rede local especificada acima.  
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9.2.5 Aquisição de Equipamentos 

 

A aquisição de novos equipamentos é feita a partir do pedido do responsável de cada 

setor institucional, mediante a aprovação do Diretor Acadêmico-Pedagógico da 

Faculdade, que deve levar em consideração a necessidade de aquisição do produto e o 

fato de que o processamento eletrônico das informações é de vital importância para a 

realização de trabalhos, não podendo faltar equipamento para esse fim desde que 

comprovada a necessidade do mesmo. 

 

O pedido de aquisição de novos recursos para os Laboratórios, também pode ser 

efetuada pelos professores, que devem justificar a utilidade do referido equipamento para 

sua(s) disciplina(s). O responsável pelos Laboratórios anexa um parecer ao pedido e o 

remete ao Diretor Acadêmico Pedagógico que o avalia, após ouvido o Coordenador de 

Curso, e, uma vez aprovado, o encaminha ao setor de compras. Além disso, a previsão é 

de que seja montado um novo Laboratório de acordo com a quantidade de alunos 

matriculados nos cursos existentes e em cursos que sejam criados neste período. 

 

9.2.6 Internet 

 

A Internet é fator relevante no que diz respeito à tecnologia avançada e de última 

geração. É de fundamental importância para a coleta e transmissão de informações, envio 

de mensagens e para efetuar contatos com outras instituições de ensino. A Faculdade, 

com o objetivo de agilizar os trabalhos dos acadêmicos e professores, disponibiliza os 

recursos oferecidos como apoio no processo pedagógico da Instituição. A Faculdade 

ainda possui um filtro de conteúdo que é constantemente atualizado, não permitindo 

acesso a sites de conteúdo pornográfico ou inadequado. 

 

A utilização da Internet, na forma de contas de e-mail e horas de pesquisa, no Laboratório 

e sala dos professores, é gratuita e ilimitada para professores. A utilização da Internet, na 

forma de horas de pesquisa, no Laboratório é gratuita e limitada para alunos. Esta 

limitação leva em conta o hardware disponível, sua quantidade, capacidade e utilização. A 

atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis para fins de pesquisa 

acompanham a demanda e a evolução do quantitativo de alunos, para que se possibilite 

um ambiente satisfatório para a pesquisa e o estudo. 
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9.2.7 Aquisição de Novos Hardwares e Softwares 

 

As tecnologias a serem utilizadas pela Faculdade são sempre analisadas e testadas 

tornando seguros e eficazes os trabalhos informatizados. A tecnologia de hardware e 

software está presente em vários setores e é utilizada para agilizar e melhorar a qualidade 

das atividades acadêmicas e institucionais.  

 

O hardware do Laboratório, tendo em vista que os equipamentos de informática se tornam 

rapidamente obsoletos, é atualizado de acordo com a necessidade. A atualização 

consiste na troca de um ou mais componentes do computador por componentes de 

melhor desempenho. A compra de novos hardwares e softwares para alguns setores 

como a Biblioteca e o Laboratório de Informática, está vinculada à quantidade de alunos 

que se matricularem na Faculdade. No caso de criação de novos setores ou ampliação de 

algum setor existente, o responsável pela Informática deverá indicar a quantidade dos 

referidos recursos a serem instalados em cada um, de acordo com as definições 

estabelecidas pelo responsável da área. 

 

9.2.8 Manutenção, Ampliação e Melhoria da Rede de Informação 

 

A ampliação e melhoria da rede de informação da Faculdade levarão em conta a 

demanda apresentada face à abertura de novas turmas dos cursos existentes e daqueles 

a serem criados. As aplicações na Rede de Informação preveem investimentos em 

equipamentos, programas e tecnologias educacionais informatizadas.  

 

9.3 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 

O Laboratório Específico consiste em atender as áreas do conhecimento dos cursos 

oferecidos e muitos permitem uma integração entre essas áreas. A necessidade de 

utilização do referido Laboratório deverá ser contemplada nos respectivos Projetos 

Pedagógicos para proporcionar a devida formação integral que o aluno precisa, 

especialmente porque as práticas desenvolvidas no Laboratório mostram ao aluno uma 

parcela da experiência real. A descrição do Laboratório instalado na Faculdade está 

disponibilizada no quadro abaixo por área de conhecimento, tipo de instalação, área física 

disponível, equipamentos instalados, mobiliário existente e relação equipamento/aluno. 
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CURSO:Administração e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO:Próprio 

ID QT AT CO RE RE/A CA DM 

Laboratório de 
Práticas Gerenciais 

01 16m2 
Funciona de segunda à sexta-feira: 
de 18h30 às 22h35 

04 computadores com Internet 
03 alunos por 
computador 

12 alunos 

Mesa de reunião com 08 
cadeiras, mesa do professor 
com cadeira, com as devidas 
cadeiras, 02 armários 
fechados. 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário. 
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9.4 RELAÇÃO DE BENS PERTENCENTES À INFRAESTRUTURA FÍSICA E 

ACADÊMICA 

  

A Faculdade Única de Timóteo mantém sua atividade educacional em um imóvel cuja 

situação jurídica se encontra devidamente regularizada. Além de dispor aos alunos 

instalações físicas adequadas, a Faculdade conta com bens móveis para o pleno 

desenvolvimento das atividades acadêmicas e institucionais conforme demonstrado nos 

quadros abaixo: 
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DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Parceria 

ID QT AT CO RE CA DM 

Sala de aula 

1 a10 
10 980 Acesso pela rampa. 

01 Caixa de som com amplificador 

400 pessoas 

10 Cadeiras de professor tubular 
400 Carteiras 
10 Mesas de professor 
09 Quadros verdes 
10 Quadros de avisos 

01 Data show 

01 Lâmpada emergência 

01 Telão 

05 TV 29" 

Secretaria  01 70 
Atendimento: 13h às 22h 
Setor informatizado e acesso à 
internet. 

04 Aparelhos telefônicos c/ linha 

03 alunos por vez 

02 Armários MDF 2 portas 
02 Armários tipo criado  
05 Arquivo MDF de 4 gavetas 
09 Cadeira 
05 Cadeiras giratórias com braço 
03 Cadeiras giratórias sem braço 
03 Conjunto de assentos com 3 
lugares estofados 
06 Guichês de atendimento interno 
02 Mesa com 2 gavetas MDF 
01 Mesa de impressora 
03 Suportes gabinete 

02 Caixas de som para computador 

01 Condicionador de ar  

06 Estabilizador 

01 Fax Panasonic 

01 Impressora HP  

05 micro computadores 

Sala dos 
Professores 

01 18,5 Espaço do funcionário. 

01 lâmpada de emergência 

15 pessoas 

01 mesa com 08 cadeiras 
01 armário com escaninhos para os 
professores. 
 

01 Porta copo 

03 computadores 

01 Bebedouro de galão 

Financeiro 01 30 
Horário de atendimento: 13h às 
22h. 

01 Aparelho de som Minisysten 

03 alunos por vez 

01 Armário MDF 2 portas 
02 Arquivo MDF 4  gavetas 
01 Banqueta de madeira 
03 Cadeiras giratórias sem braço 
02 Mesa com 2 gavetas 
01 Mesa para computador 
01 Rack 

01 Aparelho telefônico c/linha 

01 Caixa de som para computador 

02 micro computadores 

01 Nobreak power vision SMS 

01 Pabxleucotrom 

01 Patch Panel 24 P 

01 Switch 24 P 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário. 
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DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL: Parceria 

ID QT AT CO RE CA DM 

Sala da Direção  01 20 Informatização e acesso à internet. 

01 Aparelho telefônico c/ linha 

06 pessoas 

01 Armário MDF com 2 portas 
01 Arquivo MDF com 4 gavetas 
04 Cadeira giratória  
01 Mesa  sem gavetas 
02 mesas com gavetas 

01 Condicionador de ar  

01computador 

Sala da 
Coordenação 

01 20 
Horário de atendimento de acordo 
com o horário do coordenador. 

01 notebook 

05 pessoas 

01 mesa com 02 gavetas 

03 cadeiras giratórias sem braço 

01 mesa redonda 

01 ventilador de teto 

01 aparelho telefônico 

Sala da Central de 
Estágio- Extensão 

01 06 Atendimento aos alunos  

01 computador 

03 pessoas 
01 mesa redonda 

03 cadeiras giratórias sem braço 
01 ventilador de teto 

Sala de Reunião 
01 50 Apoio para os professores  15 pessoas 

01 mesa de reunião retangular 

08 cadeiras giratórias sem braço 

01 armário criado 

 

Sala de Avaliação 
Institucional 

01 20 -- -- 08 pessoas 
02 mesas redondas 

08 cadeiras giratórias sem braço 

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário. 

 

Existe no andar térreo da instituição, 02 banheiros devidamente equipados para deficientes (um masculino e um feminino) e demais banheiros, que 

também estão disponíveis no 2º andar. No andar térreo há, também, uma cantina e uma área de convivência aberta e uma parte coberta. 

 

Obs.: Os Laboratório de Informática e o Laboratório Específico já se encontram descritos nos itens 9.2.3 e 9.3, respectivamente.
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ANEXO I - CARACTERIZAÇÃO JURÍDICO-INSTITUCIONAL DA MANTENEDORA 
 

a) Balanço Patrimonial 
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b) Demonstrações de resultados 
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c) Investimentos Realizados no Último Triênio 

 

Valores realizados 

TIPO DE INVESTIMENTO 2012 2013 2014 

 

R$ % R$ % R$ % 

Salas de aula R$ 511.207,20 30,32% R$ 664.569,36 31,98% R$ 721.057,76 31,98% 

Laboratórios R$ 73.981,47 4,39% R$ 79.160,17 3,81% R$ 85.888,78 3,81% 

Acervo bibliográfico R$ 124.568,50 7,39% R$ 130.796,92 6,29% R$ 141.914,66 6,29% 

Atividades de extensão R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 

Projetos de pesquisa R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 

Iniciação científica R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 

Capacitação docente R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 

Avaliação institucional R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 

Pessoal e encargos R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 

Depreciação do exercício R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 

Aluguéis R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 

Transportes e viagens R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 

Equip. Informática e Computadores R$ 209.396,15 12,42% R$ 219.865,96 10,58% R$ 238.554,56 10,58% 

Reparos, manutenção e adaptações R$ 403.598,07 23,94% R$ 524.677,50 25,25% R$ 569.275,09 25,25% 

Terrenos R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 

Investimentos R$ 310.932,56 18,44% R$ 404.212,33 19,45% R$ 438.570,38 19,45% 

Processo seletivo R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 

Diversos R$ 52.270,44 3,10% R$ 54.883,96 2,64% R$ 59.549,10 2,64% 

TOTAL R$ 1.685.954,39 100,00% R$ 2.078.166,20 100,00% R$ 2.254.810,33 100,00% 
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ANEXO II - CURSOS PROPOSTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO PDI 
 

Proposta de abertura de cursos de Graduação. 

Nome do Curso 

Tipo 

Modalidade 
Ano 

pretendido 
Turno 

Nº total 
vagas (anual) 

Carga 
horária 

B L S TS 

Enfermagem x     2019 V/N 80  

Tecnologia em Gestão Hospitalar    x P 2020 V/N 50 2400 

Tecnologia em Cosmética e Estética    x P 2019 V/N 50  

Tecnologia em Manutenção Industrial    x P 2021 V/N 50 2400 

B: Bacharelado; L: Licenciatura; S: 
Sequencial; TS: Tecnologia. 

P: Presencial; EaD: Educação a 
Distância. 

M: Matutino; V: Vespertino; N: Noturno. 

         

 

 

 

 

 

Proposta de abertura de cursos de Extensão. 

Nome do Curso Modalidade Ano pretendido Turno Nº total vagas 
Carga 

horária 

Proposta de abertura de cursos de Pós-graduação. 

Nome do Curso Tipo 
Modalid

ade 
Ano pretendido Turno Nº total vagas  

Carga 
horária 

Administração em Recursos 
Humanos 

LS P 2018- 2022 D 50 360 

Especialização em Educação 
Inclusiva 

LS P 2018- 2022 D 50 360 

Administração Pública  LS P 2018- 2022 D 50 390 

MBA em Gestão de Pessoas LS P 2018- 2022 D 50 400 

Gestão Comercial LS P 2018- 2022 D 50 380 

Gerenciamento de Projetos LS EAD 2018- 2022 D 50 400 

Gestão de Negócios em TI LS EAD 2018- 2022 D 50 360 

Gestão de Pessoas LS EAD 2018- 2022 D 50 360 

Gestão Hospitalar LS EAD 2018- 2022 D 50 360 

MBA Finanças e Gestão de Negócios LS EAD 2018- 2022 D 50 400 

MBA Marketing LS EAD 2018- 2022 D 50 400 

LS: LatoSensu; SS: StrictoSensu. 

P: Presencial; EaD: Educação a Distância.  

D: Diurno; M: Matutino; V: Vespertino; N: Noturno. 
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A Arte da Oratória e da Comunicação 
Empresarial 

P 
2018- 2022 

M/V 40 16  

Atualização em Língua Portuguesa P 
2018- 2022 

M/V 30 24 

Como Elaborar um Programa de Redução de 
Custos para Pequenas e Médias Empresas 

P 
2018- 2022 

M/V 30 16 

Custo Padrão e Metodologia ABC P 
2018- 2022 

M/V 30 16  

Direito Empresarial P 
2018- 2022 

M/V 40 40 

Envelhecimento Cognitivo: Demências e 
Avaliação do Idoso 

P 
2018- 2022 

M/V 40 16 

Gerência de Projetos P 
2018- 2022 

M/V 30 80 

Gerenciamento de Lojas P 
2018- 2022 

M/V 30 32 

Gestão Empresarial P 
2018- 2022 

M/V 50 116 

Gestão Empresarial EAD 
2018- 2022 

M/V 150 116 

Gestão Para Excelência P 
2018- 2022 

M/V 40 40 

Gestão Tributária P 
2018- 2022 

M/V 30 24 

Impactos na Contabilidade – Lei 11.638 P 
2018- 2022 

M/V 30 08 

Libras – Língua Brasileira de Sinais P 
2018- 2022 

M/V 40 32 

Mudanças na Legislação INSS e ISS P 
2018- 2022 

M/V 30 08 

Nota Fiscal Econômica P 
2018- 2022 

M/V 20 24 

Preparação para a Certificação PMP P 
2018- 2022 

M/V 22 80 

Procedimentos da Administração Pessoal P 
2018- 2022 

M/V 30 16 

Redação Empresarial P 
2018- 2022 

M/V 40 16 

Resolução de Conflitos P 
2018- 2022 

M/V 40 24 

Oratória: Aprimorando suas Habilidades 
Comunicativas 

P 
2018- 2022 

M/V 30 08 

Capacitação Técnica em Processos de Gestão 
de Pessoas 

P 
2018- 2022 

M/V 30 24 

Ferramentas Básicas da Qualidade P 
2018- 2022 

M/V 30 24 

MASP – Método de Análise e Solução de 
Problemas 

P 
2018- 2022 

M/V 30 16 

Finanças Pessoais P 
2018- 2022 

M/V 30 08 

Matemática Financeira Aplicada à HP 12C P 
2018- 2022 

M/V 30 16 

Aprenda a Investir seu Dinheiro P 
2018- 2022 

M/V 30 08 

Desenvolvimento de Equipes P 
2018- 2022 

M/V 30 40 

Liderança e Gestão de Pessoas P 
2018- 2022 

M/V 30 24 

Competência nas Relações Interpessoais P 
2018- 2022 

M/V 30 08 

Conflito, Negociação e Processo Decisório P 
2018- 2022 

M/V 30 16 

Desenvolvimento para Secretárias e 
Recepcionistas 

P 
2018- 2022 

M/V 30 16 

Comunicação Interpessoal P 
2018- 2022 

M/V 30 08 

Excel Avançado P 
2018- 2022 

M/V 30 16 

P: Presencial; EaD: Educação a Distância. 

M: Matutino; V: Vespertino; N: Noturno. 
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ANEXO III- REGULAMENTO DE ESTÁGIO 

 

ÚNICA EDUCACIONAL LTDA 

FACULDADE ÚNICA DE TIMÓTEO 

 

Regulamento Estágio Supervisionado da Faculdade Única de Timóteo 

 

Capítulo I 

Da Finalidade e Constituição 

 

Art. 1º - O Regulamento Geral de Estágio Supervisionado da Faculdade Única de Timóteo 

obedece às determinações da legislação vigente, Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008. 

 

Art. 2º - O Estágio Supervisionado tem como finalidade proporcionar e supervisionar 

atividades, através das quais os estudantes poderão aprimorar habilidades e 

competências necessárias para o exercício da profissão, possibilitar a integração entre 

conceitos acadêmicos e ações práticas específicas pertinentes à formação profissional.  

 

Art. 3º - O Estágio Supervisionado divide-se em duas categorias: 

I. Estágio Supervisionado Obrigatório: constitui-se em atividade obrigatória, com a 

finalidade de propiciar a complementação do ensino, desenvolver a capacidade de 

interação adequada com situações e ambientes específicos da realidade profissional e 

competências para o exercício ético, técnico e responsável da profissão; e 

II. Estágio Supervisionado Não-obrigatório: constitui-se em atividade opcional com a 

finalidade de proporcionar treinamento prático e aperfeiçoamento das habilidades e 

competências relativas à intervenção profissional conforme o Projeto Pedagógico de 

cada curso. 

 

Capítulo II 

Da Estrutura Organizacional do Estágio 
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Art. 4º - As atividades do Estágio Supervisionado Obrigatório são planejadas, executadas 

e avaliadas em conformidade com os currículos, programas, cronograma e procedimentos 

específicos das práticas oferecidas em cada curso. 

 

Art. 5º - Os Programas de Estágio Supervisionado Obrigatório são analisados e 

aprovados pela Coordenação de Curso e/ou pela Supervisão de Estágio. 

 

Parágrafo único. O Supervisor de Estágio é designado pela Direção, ouvido o 

Coordenador do Curso.  

 

Art. 6º - As atividades do Estágio Supervisionado são desenvolvidas em ambientes 

apropriados para administração dos procedimentos práticos da profissão, em estruturas 

próprias, ou em instituições conveniadas mediante a celebração de Termo de 

Compromisso entre as partes conforme a legislação vigente.  

 

Parágrafo único. A carga horária mínima para essa modalidade de estágio é estabelecida 

no Projeto Pedagógico, conforme legislação específica, de cada curso. 

 

Capítulo III 

Do Coordenador de Estágio 

 

Art. 7º - Compete ao Coordenador de Estágio:  

I. Responder, administrativa e tecnicamente às instâncias superiores pelas atividades de 

estágio pertinentes à respectiva área;  

II. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Geral de Estágio; 

III. Coordenar as atividades dos professores orientadores e funcionários;  

IV. Zelar pelo interesse da comunidade, bem como pela imagem da Faculdade;  

V. Coordenar a aplicação dos  programas de estágio; e 

VI. Emitir parecer sobre a pertinência e adequação do Programa de Estágio, bem como 

definir procedimentos para sua elaboração. 

 

Capítulo IV 

Do Supervisor de Estágio 
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Art. 8º - O Supervisor de Estágio é o professor diretamente responsável pelo 

acompanhamento sistemático do estágio e avaliação das competências e habilidades do 

aluno no desempenho de suas respectivas atividades, quando houver. 

 

Art. 9º - Compete ao Supervisor de Estágio: 

I. Orientar técnica e pedagogicamente o estagiário na execução dos Programas de 

Estágio;  

II. Acompanhar o desenvolvimento das atividades do estagiário, conforme critérios e 

procedimentos definidos no Programa de Estágio;  

III. Avaliar sistemática e continuamente o desempenho e as atividades do estagiário.  

IV. Computar as horas de orientação de estágio em formulário padrão próprio;  

V. Controlar a frequência e pontualidade do estagiário;  

VI. Suspender o estágio sempre que constatar inadequação ou imperícia técnica de seu 

orientando ou da instituição conveniada; e 

VII. Divulgar, cumprir e fazer cumprir a ética profissional pertinente a cada curso.  

 

Parágrafo único. Na falta do Supervisor de Estágio suas atribuições, serão exercidas pelo 

Coordenador de Estágio. 

 

Capítulo V 

Do Estagiário 

 

Art. 10 -É considerado estagiário o aluno que se encontra regularmente matriculado 

conforme o Regimento da Faculdade. 

 

Parágrafo único. Para o estágio curricular obrigatório, o aluno deve estar matriculado em 

um período da matriz curricular onde o estágio esteja previsto. 

 

Art. 11 - Os direitos do estagiário estão assegurados no Regimento da Faculdade e na 

legislação em vigor, entre eles:  

I. Dispor dos elementos necessários à execução de suas atividades dentro das 

possibilidades científicas, técnicas e financeiras da Faculdade;  

II. Contar com a supervisão e orientação de professor devidamente capacitado para a 

realização de seu estágio; e 

III. Ser previamente informado sobre o Regulamento do Estágio e de seu programa.  
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Art. 12 - São deveres do estagiário, além dos previstos especificamente nos programas 

de cada curso, Regimento da Faculdade e legislação vigente:  

I. Cumprir este regulamento;  

II. Apresentar ao Supervisor de Estágio, para aprovação, relatório das atividades 

desenvolvidas, dentro do programa e prazo fixados;  

III. Respeitar as normas estabelecidas pela concedente do estágio; e 

IV. Zelar por equipamentos e/ou documentos disponibilizados pela Faculdade e/ou pela 

instituição concedente. 

 

Art. 13 - A realização de qualquer tipo de estágio, não caracterizará vínculo empregatício.  

 

Capítulo VI 

Da Avaliação 

 

Art. 14 - A avaliação do estágio é realizada em conformidade com o Regimento da 

Faculdade e de acordo com critérios específicos estabelecidos pela Coordenação de 

Curso e devem ser explicitados no Programa de Estágio.  

 

Art. 15 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso, ouvida a 

Direção, quando for o caso.   

 

Timóteo, 02 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

Walter Teixeira dos Santos Jr 

 

Presidente do Comitê de Gestão da 

Faculdade Única de Timóteo 
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ANEXO IV- REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

ÚNICA EDUCACIONAL LTDA 

FACULDADE ÚNICA DE TIMÓTEO 

 

Regulamento Geral de Atividades Complementares da Faculdade Única de Timóteo 

 

Art. 1º - As atividades complementares integram a parte flexível dos currículos dos cursos 

de graduação ministrados pela Faculdade Única de Timóteo, sendo o seu integral 

cumprimento indispensável para a obtenção do diploma, nos termos dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos e das normas legais pertinentes. 

 

Parágrafo único. Consideram-se atividades complementares aquelas que, como 

componentes curriculares enriquecedores e complementadores do perfil do formando, 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e 

competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática 

de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de extensão 

junto à comunidade. 

 

Art. 2º - As atividades complementares são coordenadas pelo coordenador de curso. 

 

Art. 3º - Compõem as atividades complementares as seguintes atividades descritas 

abaixo: 

 

ITEM DISCIPLINAS/ATIVIDADES 

I Componentes extracurriculares, nas áreas oferecidas pelo curso. 

II 
Componentes extracurriculares, pertencentes aos cursos de outra IES, em áreas 
afins. 

III Programas de extensão. 

IV Cursos de extensão na área de interesse dos cursos ou de atualização cultural. 

V Monitoria nos Cursos. 

VI Eventos diversos nas áreas dos cursos. 

VII 
Assistência às defesas de monografias e/ou de dissertação de mestrado ou teses 
de doutorado de outras Instituições. 
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VIII Cursos de idiomas. 

IX Cursos na área de informática. 

X 
Participação em atividades extracurriculares de assessoria a populações carentes 
ou de baixa renda, diretamente ou por intermédio de associações, sindicatos, 
ONG’s, mediante convênio com a Faculdade. 

XI Estágios extracurriculares. 

XII Participação em programas de voluntariado. 

 

Parágrafo único. O acadêmico deverá cumprir as atividades complementares, pelos 

menos, em três itens distintos estabelecidos neste artigo. 

 

Art. 4º - O aluno deve cumprir entre o primeiro e o último período letivo do curso, a carga 

horária total de atividades complementares prevista no Projeto Pedagógico de cada curso. 

 

Art. 5º - A realização de Atividades Complementares não se confunde com a do Estágio 

Supervisionado ou com a do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Art. 6º - Cabe ao Coordenador de Curso orientar o aluno na frequência e certificação 

dessas atividades, com recurso para o Colegiado. 

 

Art. 7º - As Atividades Complementares devem atender às seguintes normas gerais: 

I. São considerados componentes extracurriculares, para validação como Atividades 

Complementares, os componentes oferecidos por outras Instituições de Educação 

Superior (IES), fora do horário regular das aulas e cujo conteúdo não esteja integralmente 

contemplado por nenhum componente do currículo do curso; 

II. Os componentes curriculares de áreas afins, assim definidas pelo Colegiado, 

pertencentes a cursos de outras IES, são considerados extracurriculares; 

III. A validação de qualquer das atividades definidas no artigo anterior depende de prévia 

aprovação do Coordenador de cada Curso; e, 

IV. A presença, devidamente comprovada, em apresentação de monografia do curso, de 

dissertações de mestrado ou de tese de doutorado, tem atribuído a um valor hora-

atividade, por sessão. 

 

Art. 8º - Cabe ao aluno comprovar, junto à Coordenadoria do Curso, a sua participação 

em Atividades Complementares. 
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Parágrafo único. Compete ao Coordenador do curso encaminhar à Secretaria 

Acadêmica Geral da Faculdade as comprovações das atividades de que trata este artigo. 

 

Art. 9º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Coordenador de 

Curso, com anuência do Colegiado do Curso. 

 

Art. 10 - As normas estabelecidas neste Regulamento entram em vigor na data de sua 

aprovação pelo Comitê de Gestão. 

 

                        Timóteo, 02 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

 

Walter Teixeira dos Santos Jr 

 

Presidente do Comitê de Gestão da 

Faculdade Única de Timóteo 
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ANEXO V 
 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO SOBRE MUDANÇA DE MANTENÇA 
 

REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO 

 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2014, às 16 horas, na sala de reuniões, o Comitê 

de Gestão se reuniu para tratar da mudança da mantenedora e alteração no nome da 

Faculdade. O presidente do Comitê de Gestão, Dr. Walter Teixeira, abriu a reunião 

informando que no dia 28/11/2014, foi publicado no D.O.U. a Portaria 716/2014 do MEC 

que trata da mudança de mantença da Faculdade que passou a ser mantida pela Única 

Educacional Ltda e não mais pela Fundação Presidente Antônio Carlos. O presidente 

informou também que a mesma portaria publicou a alteração do nome da faculdade de 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Timóteo para Faculdade Única de Timóteo. 

Diante desta portaria o presidente do Comitê de Gestão orientou a todos que, a partir 

desta data, os nomes da Faculdade e de sua mantenedora deverão ser substituídos de 

forma gradativa e que esta substituição deverá ser concluída até o final do próximo 

semestre letivo, ou seja, 11 de julho de 2015. Esclareceu ainda que os novos documentos 

da Faculdade como, por exemplo, projetos pedagógicos de novos cursos, deverão ser 

elaborados com o novo nome da Faculdade e da Mantenedora atual, ou seja, Faculdade 

Única de Timóteo e Única Educacional Ltda. Por fim, informou que os nomes da 

faculdade e da nova mantenedora já estão atualizados no sistema e-MEC. Diante do 

exposto todos devem acatar e fazer acontecer as alterações conforme apresentado. Nada 

mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se esta ata.  
 

 

 

Walter Teixeira dos Santos Jr 

Presidente do Comitê de Gestão 

 

 


