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APRESENTAÇÃO
As Instituições de Ensino Superior (IES) passam por um momento de
reconfiguração profunda de seu contexto social, cultural, político, tecnológico e
econômico. Mais do que em qualquer outro momento, este é um tempo que exige
que as Instituições de Ensino ampliem o seu entendimento sobre esse novo
cenário, tornando-as aptas a responder às diferentes demandas de uma nova
sociedade e, dessa forma, contribuir ativamente para a construção de novos
conhecimentos capazes de resolver novos problemas. Toda essa dinâmica
implica um repensar contínuo de suas políticas organizacionais e diretrizes
acadêmico-pedagógicas, de forma a adequar suas propostas de ensino a esse
novo ambiente.
No Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH), esse processo reflexivo,
conduzido de forma ampla e coletiva, está consolidado no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI). Nesse documento, a Instituição evidencia
sua missão, as diretrizes pedagógicas que orientam as suas ações, suas
proposições políticas, a estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que
desenvolve ou que pretende desenvolver, contemplando o seu plano de gestão
para o período 2017-2021. Para tanto, são explicitados os princípios que
alicerçam a construção desse instrumento, bem como os novos desafios a serem
enfrentados pela Instituição.
É importante assinalar que novos cenários levam a novas demandas que, no
caso do UNIBH, culminaram com a implantação de diversos cursos de
graduação e pós-graduação, especialmente na área tecnológica, ainda não
previstos no PDI 2012-2016, e com a extinção de outros. Nesse sentido, a atual
administração reuniu-se com representantes de todos os segmentos do UNIBH
para a elaboração deste PDI, visando reorganizar-se, pedagógica e
administrativamente, em consonância com a legislação, especialmente o
Decreto Federal nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e orientações do Ministério da
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Educação.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

Ao rever o seu plano institucional, o UNIBH pensa estrategicamente o seu futuro,
considerando os interesses, as necessidades e as demandas da sociedade na
qual está inserido, e define, com clareza, novas metas que pretende atingir, bem
como apresenta os dados referentes à sua organização acadêmica e
administrativa, planejamento e organização didático-pedagógica, oferta de
cursos e programas, infraestrutura acadêmica e avaliação institucional. Os
objetivos e as metas são articulados em torno das necessidades da Instituição e
envolvem todos os que dela fazem parte de forma crítica e comprometida com
tais prioridades.
Assim, a equipe administrativa reordena e replaneja as ações deste Centro
Universitário, contextualizando-as com relação ao ambiente interno e externo, e
redefinindo a direção social que deverá ser dada às suas políticas. A adoção
desse modo de agir pressupõe o reconhecimento da existência de uma dinâmica
que conta com a presença de vários sujeitos em interlocução. Esse enfoque
requer a incorporação do ideal democrático de participação, particularmente
importante por se tratar de um espaço voltado à educação e à construção do
conhecimento.
Para o UNIBH, é imperativo que sua ação decorra de planejamento e avaliação
contínuos, que levem em conta a análise de sua situação, fundamentada em seu
trajeto histórico, seus problemas, dificuldades, possibilidades e, principalmente,
sua condição de instituição privada de ensino superior, destinada a cumprir uma
finalidade acadêmica e social.
Nesse processo de reconstrução continuada, o UNIBH estrutura e transforma as
suas ações, num aprender fazendo, típico da dinâmica de uma organização de
educação. Assim, acreditamos que estamos preparando, a nós mesmos e à
Instituição, para os desafios sociais, econômicos, políticos e culturais de cada
época.
Prof. Dr. Rafael Luiz Ciccarini Nunes
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1

PERFIL INSTITUCIONAL

1.1

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

Em 10 de março de 1964 foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Belo Horizonte (Fafi-BH), mantida pela Fundação Cultural de Belo Horizonte
(Fundac-BH). Em um momento de lutas e retrocessos, a Instituição
caracterizava-se pelo compromisso social, político e educacional de um grupo
de 30 professores idealistas que concretizaram o sonho do povo Belohorizontino, dotando a cidade de um espaço de formação noturno de qualidade
para atender à demanda do aluno trabalhador.
Os quatro cursos iniciais – História, Letras, Matemática e Pedagogia - da FafiBH tiveram como sede o anexo do Colégio Estadual, no bairro Gameleira. A
explosão do então ensino de 1º e 2º graus, aliada ao elevado número de
interessados pelos cursos, determinou o rápido crescimento da Faculdade que,
dessa forma, veio a transferir-se, após um ano de funcionamento, para a Av.
Presidente Antônio Carlos, 521, no bairro Lagoinha.
Em 1973, a Fafi-BH implantou o curso de Comunicação Social, com habilitações
em Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Jornalismo. Na década de
1980, foram implantados os primeiros cursos de pós-graduação lato sensu da
Instituição. Em 1990, a Fafi-BH instalou sua primeira sede própria, no bairro
Lagoinha, consolidando, assim, o seu primeiro campus – o Diamantina,
denominado campus Antônio Carlos.
Com o crescimento e a posição de destaque ocupada na Região Metropolitana
da Capital mineira, a Fafi-BH foi transformada em Centro Universitário de Belo
Horizonte pelo Parecer nº 115, de 29 de janeiro de 1999, da Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que foi homologado, em
9 de fevereiro de 1999, pelo ministro de Estado da Educação. Em 23 de fevereiro
de 1999, o UNIBH foi credenciado por Decreto Federal e, em 2004, por meio da
Portaria nº 3.342, de 18 de outubro de 2004, do MEC, obteve o seu
recredenciamento.
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No dia 1º de dezembro de 2011, o MEC publica o ato de renovação do
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Ministerial nº 1.684/2011. Cumpre ressaltar que a IES obteve o Parecer
CNE/CES nº 132/2010 favorável ao seu recredenciamento, homologado pelo
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, Fernando Haddad, em
30/11/2011, publicado no DOU de 1º/12/2011.
Importante registrar que na década de 90, o UNIBH chegou a um ponto de
expansão que tornou necessária a divisão do espaço físico com a
implementação de outros dois campi, Lourdes (1998) e Estoril (1999). No
campus Lourdes ficaram os cursos de Direito e de Administração. O campus
Estoril abrigou, inicialmente, os cursos do Departamento de Ciências Biológicas,
Ambientais e da Saúde e do Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia. A
partir de 2001, dezenas de curso foram autorizados pelo CEPE e devidamente
implantados pela IES nos três campi.
Em janeiro de 2009, o UNIBH passou por uma reestruturação após ser adquirido
pelo Grupo Ănima Educação e Cultura. Ao final desse mesmo ano, o IMEC,
Instituto Mineiro de Educação e Cultura, assumiu a mantença da IES, autorizada
por meio da Portaria Ministerial nº 1.840/2009. Atualmente, no UNIBH são
ofertados 66 cursos de graduação nas modalidades bacharelado, licenciatura e
tecnologia, além dos mais de 30 cursos de pós-graduação e 30 projetos de
pesquisa e dezenas de atividades de extensão.
Em 2015, o UNIBH passou a contar com o campus Cristiano Machado,
localizado na Zona Norte de Belo Horizonte que congrega um anexo em
endereço próximo. Em 2016, em razão da situação econômica do país,
especificamente no Estado de Minas Gerais, o campus Antônio Carlos foi
desativado e, portanto, a IES conta, atualmente, com 3 campi: Estoril, Lourdes e
Cristiano Machado.
Em função da reconfiguração do mercado de Educação, impulsionada pelas
mudanças nas políticas de acesso à educação superior do Governo Federal,
pela evolução tecnológica e pela possibilidade de aplicação das Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TIC) à educação, o UNIBH impôs a si mesmo,
recentemente, o desafio de expandir rapidamente sua atuação por meio da oferta
de cursos de graduação também nas modalidades de Educação a Distância
Página
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Esse movimento não apenas permitirá a continuidade do crescimento da
Instituição com a inclusão de um público que hoje se encontra distante do ensino
superior, quer seja pela indisponibilidade de tempo, ou pela dificuldade de
deslocamento. Além disso, proporcionará também a aproximação dos alunos
com os novos recursos pedagógicos e objetos de aprendizagem viabilizados
pelos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), fomentando ainda mais a
capacidade de aprender com autonomia.
No último triênio (2013-2015) do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES, o UNIBH participou do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes - ENADE nos ciclos verde, azul e vermelho, a saber
Tabela – CPC dos Cursos

Ano Ciclo Sinaes
2013
(Ciclo Verde)

2014
(Ciclo Azul)

Área
BIOMEDICINA

CPC
contínuo

CPC
faixa

3,43

4

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO)

--

3,56

4

ENFERMAGEM

--

2,92

3

FISIOTERAPIA

--

3,39

4

MEDICINA

--

2,95

4

NUTRIÇÃO

--

3,01

4

TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL

--

3,08

4

ARQUITETURA E URBANISMO

--

3,23

4

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (BACHARELADO)

--

2,60

3

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO)

--

3,23

4

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA)

--

2,79

3

EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)

--

2,68

3

ENGENHARIA AMBIENTAL

--

2,81

3

ENGENHARIA CIVIL

--

2,48

3

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

--

2,59

3

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

--

2,89

3

ENGENHARIA ELÉTRICA

--

2,28

3

ENGENHARIA QUÍMICA

--

2,73

3

GEOGRAFIA (BACHARELADO)

--

3,12

4

HISTÓRIA (LICENCIATURA)

--

3,03

4

--

2,93

3

--

2,76

3

--

3,03

4

LETRAS-PORTUGUÊS
E
(LICENCIATURA)
MATEMÁTICA (LICENCIATURA)
PEDAGOGIA (LICENCIATURA)

INGLÊS
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Tabela – CPC dos Cursos

(Conclusão)
Ano Ciclo Sinaes
2015
(Ciclo Vermelho)

Código do
Curso*

Área

CPC
contínuo

CPC
faixa

ADMINISTRAÇÃO

20831

3,04

4

ADMINISTRAÇÃO

1177647

3,33

4

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

62572

2,89

3

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1177243

3,26

4

DIREITO

20832

2,89

3

JORNALISMO

29410

3,20

4

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

31667

3,25

4

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

64824

2,87

3

TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA

88235

3,23

4

TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO

97045

3,53

4

1259065

3,06

4

106757

4,09

5

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS

75611

3,11

4

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS

1259070

3,20

4

TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA

1259066

3,33

4

TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA

75620

2,55

3

TECNOLOGIA EM MARKETING

79535

3,57

4

TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS

75615

1,93

2

TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS

1259068

3,20

4

TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL
TECNOLOGIA EM GESTÃO DA QUALIDADE

* Nos ciclos 2013 e 2014 o resultado do CPC era divulgado por município e não por código do curso como
iniciado em 2015.

O bom resultado obtido pelos cursos no CPC e alcance de um Índice Geral de
Cursos – IGC ascendente, no último triênio 2013-2015 do ciclo SINAES, torna
evidente a evolução da IES, em uma trajetória paulatina e contínua da IES, mas,
também coerente com seus esforços e seu planejamento de desenvolvimento
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Tabela – Evolução do IGC

IGC
Contínuo

2013

2014

2015

2,76

2,83

2,94

3

3

3

Faixa
Fonte: Inep/MEC, 2016.

No último processo de recredenciamento (e-MEC nº 20070088), cuja visita
ocorreu em 2009, o UNIBH, considerando os referenciais de qualidade dispostos
na legislação vigente, nas Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior - CONAES e no instrumento de avaliação, obteve o conceito
final 4 (quatro), segundo a Comissão de Avaliação in loco, nas 10 dimensões
avaliadas:
Tabela – Dimensões avaliadas
DIMENSÕES

CONCEITOS

1- Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

04

2- Políticas de ensino

04

3- Responsabilidade social da instituição

04

4- Comunicação com a sociedade

04

5- Políticas de Pessoal

05

6- Organização e gestão da instituição

04

7- Infraestrutura física

05

8- Planejamento e avaliação

04

9- Políticas de atendimento aos estudantes

04

10- Sustentabilidade Financeira

04

CONCEITO FINAL

04

Página
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Fonte: Sistema e-MEC, consulta interna. Relatório de Avaliação Inep nº 59212.
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1.2.

INSERÇÃO REGIONAL

Situado em Belo Horizonte, cidade-sede administrativa do Estado, o Centro
Universitário

de

Belo

Horizonte

está

instalado

em

três

unidades

estrategicamente localizadas: o Campus Estoril, localizado na Avenida Professor
Mário Werneck, nº 1.685, no Bairro Estoril; o Campus Lourdes, situado na Rua
Rio de Janeiro, nº 1.323, no Bairro de Lourdes e o Campus Cristiano Machado,
na Avenida Cristiano Machado, nº 4.000, no Bairro União.
A unidade Estoril está inserta na Região Oeste de Belo Horizonte e, segundo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Censo 2010, essa região possui
uma população de 308.459 habitantes, com uma densidade demográfica de
8.591 habitantes/km² e, cerca de 4.359 dessa população se concentra no bairro
Estoril, que abriga o UNIBH. Esta região tornou-se um prolongamento da Região
Centro-Sul. O bairro Estoril, por exemplo, foi lançado na década de 1970 e
chegou a ser considerado, em 1987, o maior canteiro de obras da Capital.
Embora seja considerado um bairro jovem e formado predominantemente por
jovens – 81% de sua população tem de 16 a 64 anos, possui infraestrutura
própria e é cercado por um pujante comércio e também pelo setor de serviços,
tendo, em seu entorno, empresas privadas de médio e grande portes. Aliás, os
37 bairros oficiais que compõem a Região Oeste são atendidos por várias linhas
de ônibus, duas estações de metrô (Calafate e Gameleira) e uma malha viária
que conecta a região a diferentes pontos da cidade, sem grandes problemas de
circulação. A região ainda abriga oito parques ecológicos, 25 escolas estaduais
e 16 municipais, cinco faculdades e 14 unidades básicas de saúde. Além do
mais, abriga ainda uma instituição federal de ensino superior, o Centro Federal
de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET/MG em dois campi: Nova
Suíça e Nova Gameleira.
O Campus Lourdes, por sua vez, localiza-se em uma das mais nobres regiões
da Capital. Com cerca de 18,9 mil habitantes, segundo o censo 2010 do IBGE,

R$9.500,00, sendo considerado o 5º maior rendimento dos cidadãos belo-
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Quando foi inaugurado, em 1923, a área onde hoje se pode ver espigões
luxuosos, antiquários, galerias de arte e o mais requintado reduto gastronômico
da Capital, era a Favela do Leitão, que margeava um córrego de mesmo nome.
O conjunto de casas elegantes construído para ser o bairro de Lourdes ganhou
esse contorno de elite e sua população, a maioria branca, convive com bares e
restaurantes “badalados” e que transformaram a região em um ponto turístico da
cidade.
Já o Campus Cristiano Machado, localizado no Bairro União, na região Nordeste,
vem atender ao enorme desenvolvimento da região nos últimos anos. Marcada
por uma enorme disparidade social, que se refletem nos diferentes modos de
ocupação, os bairros que a formam abrigam tanto vilas e favelas, quanto
populações de classe média e alto poder aquisitivo. Possui um Parque Municipal
de Reserva Ecológica do Bairro União, com 13.086 m² de área verde e acolhe
ainda diversas praças para as quais conflui a população em seus momentos de
lazer.
O grande boom da região aconteceu com a construção da Cidade Administrativa
e todo o planejamento público de desenvolvimento urbano e econômico da
região, iniciado em 2003. Hoje, a área integra a chamada Linha Verde, um
conjunto de obras viárias que, desde 2005, liga o centro de BH ao Aeroporto
Internacional Tancredo Neves.
O Campus Cristiano Machado foi lançado na esteira desse desenvolvimento e
supre uma demanda reprimida de educação de nível superior naquela área. No
seu entorno, além de muitos bairros, o progresso trouxe ainda um grande
shopping construído dentro da Estação Vilarinho, o conjunto Alphaville Minas, o
Hotel Ouro Minas, o cinco estrelas mais tradicional da cidade, a criação de polos
comerciais, a instalação de diversas empresas (como as do Grupo Orguel) e a
futura Catedral Cristo Rei, da Igreja Católica, cujo lançamento da pedra
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Em se tratando do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), de
Belo Horizonte, ano 2010, é de 0,810 (a escala vai de 0 – pior – a 1 – melhor),
considerado muito alto

pelo Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNUD).
Assim, o que se pode depreender é que a expansão da Instituição nesses mais
de 50 anos tem caminhado pari passu com o desenvolvimento da nossa cidade
e, portanto, tem sido fator decisivo para o incremento educacional e profissional
no Estado de Minas Gerais e no País.
Essa situação se reflete na melhoria na qualidade de vida acadêmica, pessoal e
profissional, na medida em que atende à clientela, ora avançando no
conhecimento e desenvolvimento tecnológico, ora proporcionando novas
contribuições para o aprimoramento cultural de uma sociedade pluriétnica.
A inserção da IES em diferentes regiões do Município é capaz de mobilizar
mudanças sociais muito fortes, uma vez que os três campi ampliam o acesso da
população ao ensino superior e contribui para que a sociedade e economia
mineiras ganhem merecido destaque, uma vez que possibilita a geração de
conhecimento e o entendimento dos impactos que as novas tecnologias
produzem nas diferentes áreas do saber. Para além disso, a inserção regional
do UNIBH tem reforçado, significativamente, o desenvolvimento cultural, técnico
e científico da sociedade, por meio das múltiplas articulações que se
desenvolvem entre a Instituição e a comunidade em geral. Seus egressos
ocupam diversificados espaços no mercado de trabalho. Todo esse processo se
efetiva pela oferta dos cursos de graduação (nas três modalidades: licenciatura,
bacharelado e tecnologia) e de pós-graduação, bem como pelas atividades de
extensão e pesquisa que vêm sendo promovidas pela Instituição.
O projeto de expansão da Instituição se sustenta por um processo permanente
de revitalização e ampliação de seu portfólio de cursos e soluções educacionais
e pela adequação desses cursos – e de seu perfil de egressos – às demandas

UNIBH se torne, efetivamente, uma instituição acessível, e pela adoção de
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profissionais e sociais do mundo contemporâneo. O projeto de expansão se
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políticas de bolsas e financiamentos, facilitando o acesso da população ao
ensino universitário de qualidade e ampliando suas atividades.
Figura – Mapa de Belo Horizonte, indicando os Campi do Centro Universitário de Belo Horizonte.1

1.3.

MISSÃO, VISÃO E VALORES DA INSTITUIÇÃO

No quinquênio 2017–2021, o UNIBH objetiva tornar-se uma Instituição de
excelência, conectada com o mundo, que propicie conhecimento de ponta em
ambientes desafiadores e atraentes, gere oportunidades ímpares de vivência e
desenvolvimento para seus estudantes, e forme profissionais com competências
técnicas e socioemocionais e forte senso humanista, capazes de ocupar
diferentes espaços nas organizações e no mundo.
1.3.1.

MISSÃO

De modo a alcançar esse objetivo, assumiu a missão de
“Promover o desenvolvimento integral do estudante por meio de
metodologias e espaços de aprendizagem transformadores e instigantes,
com vistas a fomentar autonomia criativa, competência profissional e

Mapa extraído e adaptado de www.pbh.gov.br.
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atitude cidadã”.
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Para realizar essa missão, o UNIBH tem a constante preocupação com as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), o currículo, a flexibilização, a formação
e a capacitação docente, a adoção de metodologias ativas que contribuam para
um maior engajamento por parte dos estudantes, os processos avaliativos, o
projeto de vida e carreira, a trabalhabilidade, a diversidade cultural, a
acessibilidade pedagógica, atitudinal e de comunicação, a participação da
comunidade acadêmica, o processo de internacionalização, a comunicação e o
fortalecimento do relacionamento com as comunidades interna e externa, o
pertencimento, o clima organizacional, a gestão, o meio ambiente, enfim, todos
os requisitos que envolvem a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação
lato sensu, e de programas de qualidade que levem a uma diversidade de
conhecimentos, à integração de diversas disciplinas e cursos, e à melhoria das
pesquisa básica e aplicada, de forma a contribuir para o desenvolvimento da
sociedade.
Assim, o conhecimento será utilizado para a transformação da sociedade e para
a criação de oportunidades pela interação social, ou seja, pela troca de
experiências técnicas e sociais.
1.3.2.

VISÃO
“Ser uma Instituição de excelência na formação profissional e humanista
de seus estudantes, reconhecida pela sociedade por sua relevância na
solução de problemas locais e globais”.

Para tanto, o UNIBH se posiciona como uma Instituição que almeja formar
profissionais competentes e conscientes de sua cidadania.
1.3.3.

VALORES



Diálogo: Troca de conhecimentos e experiências. É uma atitude que
deve ser priorizada nas nossas relações.



Respeito: Tratar o outro como eu mesmo gostaria de ser tratado.

17

Reconhecer o esforço do trabalho de todos. Construir um ambiente
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Integridade: Se colocar por inteiro naquilo que faz. Ser ético, honesto
e justo.



Meritocracia: Transparência nos processos institucionais, através da
definição e publicação de critérios claros. Valorização das pessoas
com base no mérito e nas competências.



Comprometimento: Dar o seu melhor. Fazer a diferença, entender a
importância do seu papel e contribuição para o todo.

1.4.

OBJETIVOS E METAS DA INSTITUIÇÃO

1.4.1.

DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS

O Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021 do UNIBH, principal
direcionador para sua gestão atual, buscou traçar os caminhos que orientarão a
Administração Superior e os demais gestores da Instituição na persecução das
metas definidas para o período, auxiliando a tomada de decisões, referenciando
a avaliação e contribuindo para que as prioridades eleitas sejam contempladas,
acompanhadas e efetivadas.
O objetivo estratégico do UNIBH é tornar-se uma instituição de ensino superior
de excelência na formação profissional dos estudantes, priorizando uma relação
de ensino-aprendizagem na qual o respeito à diversidade, à autonomia e à
alteridade sejam componentes centrais desta formação.
Para alcançar esse objetivo, pretende:
1.

Atuar na perspectiva da excelência acadêmica, financeira e
operacional.
Viabilizar a conexão da comunidade acadêmica com o mundo.

3.

Abrir os campi para as comunidades do entorno.

4.

Desenvolver uma cultura de hospitalidade.

5.

Promover melhorias na infraestrutura.

Página
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6.

Prestar serviços de qualidade para as comunidades interna e externa.

Para orientar-se neste percurso, o UNIBH elegeu direcionadores estratégicos,
que organizam os esforços e a atenção das equipes, determinam objetivos e
prioridades, encaminham ações e formulam indicadores, com o objetivo
constante de ampliar a qualidade do ensino que oferece à comunidade e, dessa
forma, manter-se entre os melhores de Belo Horizonte e entre os mais desejados
pelos alunos. Esses direcionadores são desdobrados por toda a Instituição,
tornando-a um corpo coeso, que compartilha objetivos comuns.
1.4.1.1.

Direcionadores Estratégicos

1)

Excelência Acadêmica

Isso implica reafirmar que queremos construir um projeto individualizado de vida e carreira do
estudante UNIBH, ancorado em uma relação de mentoria permanente, que definirá o itinerário
formativo de cada um, com foco em competências básicas e complementares do currículo e na
proposição de experiências que visem ao sucesso pessoal e profissional (conceito de currículo
como experiência). O UNIBH quer proporcionar experiências significativas de aprendizagem,
em espaços instigantes, e fomentar o desenvolvimento intelectual, cultural, social e profissional
dos estudantes, para que sejam o que quiserem ser, superando-se a cada dia na busca pelos
melhores resultados.

A excelência acadêmica direciona nossos passos e exige que tenhamos maior
zelo em relação aos seguintes aspectos:
Itinerário formativo flexível



Mentoria permanente



Currículo de Excelência



Projeto de Vida, carreira e relacionamento com o egresso



Valorização e formação docente

2)

Conexão com o mundo:
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Significa que a universidade precisa construir redes de interlocução que conecte
pesquisadores, tomadores de decisão e sociedade a fim de promover a colaboração científica
e ganhos maiores na Era do Conhecimento.

Por meio dessa conexão, conseguiremos atender às seguintes diretrizes:


Ampliar as possibilidades de gerar experiências interinstitucionais
para docentes e discentes



Maior produção de conhecimento (publicações e eventos)



Valorização da marca (comunicação institucional e chancela de
organizações internacionais/nacionais como referência)



Favorecer perspectiva da cidadania global, representação da
alteridade e conscientização quanto a problemas globais

3)

Campus Aberto:

A universidade como uma referência de relacionamento contínuo com a comunidade em seu
entorno e a cidade, promovendo a inserção no cotidiano das pessoas e trazendo-as para
vivências em nossos espaços, seja para o lazer, a interação, a convivência como para a troca
de experiências, ressignificando o papel da universidade para a sociedade.



Desenvolver projetos que disponibilizem serviços, infraestrutura dos
campi e aumente a qualidade de vida.



Impactar positivamente, por meio de programas como a Escola da
Maturidade, finais de semana no UNIBH, Biblioteca livre e Trânsito
Legal.



Fortalecer relacionamento com público interno, entorno dos campi e
escolas de ensino médio.

4)

Cultura de hospitalidade e pertencimento:

Estimular, nos docentes, discentes, colaboradores técnico-administrativos e a comunidade
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Acolher e servir com excelência alunos, professores, colaboradores
administrativos e público externo.



Desenvolver pertencimento dos alunos.



Promover melhoria contínua do clima organizacional (4 E’s:
Educação, Empatia, Entusiasmo e Eficiência)

5)

Excelência financeira e operacional:

Gestão equilibrada entre recursos e investimentos, pensando em estratégias que envolvam
cada unidade de negócio.



Garantir plano de negócios e DRE para todas as unidades de negócio.



Melhoria contínua dos processos operacionais.



Instituir

política

de

viabilidade

da

prestação

de

serviços

autossustentáveis
6)

Infraestrutura:

Significa que nossos ambientes serão pensados para gerar experiências instigantes e
alinhados às novas metodologias de aprendizagem. Para tanto, faz-se necessário:



Criar novos ambientes alinhados com o novo posicionamento



Investir em laboratórios, principalmente dos de simulação de baixa e
alta fidelidade.



Transformar o UNIBH na segunda casa dos alunos.

1.4.2.

METAS E AÇÕES

A definição de metas e a proposição de ações neste Plano de desenvolvimento
institucional são fundamentais, à medida que as metas estabelecem uma
posição no futuro, que podem estar relacionadas ao tempo ou ao valor a elas
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No âmbito educacional, se revestem de importância a partir do momento em que
refletem as expectativas e os anseios da comunidade acadêmica e explicitam as
reflexões que têm sido feitas diuturnamente e que nos movem em direção às
ações que precisam ser encetadas para garantir a perpetuação dos valores
institucionais, a motivação da equipe e a busca pelos resultados pretendidos.
No Centro Universitário de Belo Horizonte elas foram assim estabelecidas:
1)

Ensino
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

METAS/AÇÕES

2017

2018

2019

2020

2021

Meta 1: Ampliar a oferta de cursos de graduação e de vagas

AÇÕES



Mapear e identificar a demanda por novos cursos;



Avaliar as condições institucionais (acadêmicas,
financeiras e de infraestrutura) para a oferta de novos
cursos;



Discutir a viabilidade dos cursos, com Diretores;



Aumentar ou diminuir número de vagas dos cursos de
graduação, se necessário, em função de demandas;



Ofertar novos cursos;

 Avaliar

as condições institucionais (acadêmicas,
financeiras, de infraestrutura e mercadológicas) para a
implantação de novos campi.
Meta 2: Ampliar a oferta das modalidades de ensino EAD e Híbrido
Ampliar a oferta disciplinas semipresenciais nos cursos;



Ampliar a oferta de cursos e de polos de apoio presencial
para EAD, após o credenciamento;



Capacitar docentes e pessoal técnico-administrativo para
a modalidade de ensino híbrido (blended) e EAD
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

METAS/AÇÕES

2017

2018

2019

2020

2021

Meta 3: Consolidar e ampliar a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu


Promover ampla divulgação dos cursos de pósgraduação lato sensu junto à comunidade, em particular
ao graduando da Instituição, visando maior captação de
candidatos para o processo de ingresso;
 Ampliar a oferta de cursos nos campi Lourdes e Cristiano
Machado;
AÇÕES  Implantar atividades e eventos periódicos, de natureza
científica, na pós-graduação;
 Redimensionar a carga horária do corpo docente das
atividades de gestão dos cursos e promover seu
envolvimento com o ensino de pós-graduação;
 Estabelecer parcerias com entidades públicas e/ou
privadas e com o mercado.
Meta 4: Ofertar curso de pós-graduação stricto sensu

AÇÕES



Criar grupo de pesquisa;



Desenvolver novos projetos de pesquisa;



Realizar publicações Qualis;



Elaborar proposta de Mestrado e submeter à Capes.

Meta 5: Promover a inovação no Ensino, por meio da Internacionalização

AÇÕES



Incrementar a capacitação docente em
internacional (PED, Finlândia e STHEM);



Envio de alunos para concursos internacionais;



Estimular publicações sobre Inovação em Educação;

ambiente



Estabelecer parcerias com instituições de ensino e
culturais internacionais;
 Investir na produção de projetos inter e transdisciplinares
internacionais.
Meta 6: Atualizar os projetos pedagógicos dos cursos



AÇÕES
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Atualizar, anualmente, os PPC’s, via revisão das
competências e habilidades definidas para cada área de
conhecimento/curso;
Promover a utilização de práticas pedagógicas
inovadoras e de novas tecnologias de apoio ao ensino;
Investir, cada vez, em simuladores, manequins,
protótipos etc. que facilitem o ensino e a aprendizagem
para os cursos que deles fizerem uso;
Rever e aprimorar os métodos de avaliação do ensinoaprendizagem.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

2)

Pesquisa
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

METAS/AÇÕES

2017

2018

2019

2020

2021

Meta 1 - Reestruturar a área de pesquisa da IES
 Priorizar os programas de pesquisa que apresentem
projetos multi / inter / transdisciplinares;
 Promover a incorporação das atividades de pesquisa à
cultura de toda a comunidade acadêmica;
 Promover a integração dos grupos de pesquisa ligados
aos programas de pós-graduação;
 Implantar ou consolidar grupos, núcleos, laboratórios de
AÇÕES
pesquisa com a participação de docentes e alunos
 Consolidar os grupos de pesquisa, fortalecendo áreas
prioritárias, potencializando a missão institucional e a
inserção da instituição no contexto regional;
 Integrar
ensino-pesquisa-extensão-inovaçãointernacionalização;
 Gerar oportunidades de fomento para pesquisas de áreas
menos privilegiadas.
Meta 2: Ampliar a produção científica
 Buscar ampliação do atual número de bolsas de iniciação
científica institucionais;
 Incentivar a inovação e o desenvolvimento / registro de
patentes;
 Apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento com
ênfase na inovação e desenvolvimento de produtos;

Propor metas de produção e produtividade científica, por
AÇÕES
pesquisadores
e
por
grupos
de
pesquisa,
respectivamente
 Desenvolver e implantar sistema de gerenciamento de
projetos que permita favorecer a interlocução entre
pesquisa, extensão e atividades de ensino (como
Projetos Interdisciplinares e Trabalhos de Conclusão de
Curso, entre outros).
Meta 3: Construir condições para incrementar o desenvolvimento dos projetos de pesquisa
 Capacitar docentes e técnico-administrativo para atuar no
gerenciamento das informações;

AÇÕES



Buscar parcerias para o desenvolvimento de atividades;



Promover convênios com instituições públicas e privadas;



Agilizar políticas internas de busca e elaboração de
convênios;
Incrementar a solicitação de apoio à pesquisa nas
agências de fomento.
Desenvolver estratégias para a captação de recursos
externos para as atividades de pesquisa;





Buscar fontes alternativas de financiamento à pesquisa



Promover a mobilidade internacional de pesquisadores



Fomentar pesquisas sobre temas internacionais e globais



Estimular programas de intercâmbio de pesquisadores
visitantes
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Meta 4: Fortalecer a dimensão da internacionalização da pesquisa
 Ampliar o número de parcerias com universidades e
redes / programas de pesquisa e desenvolvimento
internacionais
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Meta 5: Fortalecer a divulgação e socialização dos resultados das pesquisas, promovendo a difusão
do conhecimento cientifico
 Incentivar publicação de trabalhos de conclusão de curso
em revistas científicas e em congressos e outros eventos
científicos;
 Estimular a participação, sobretudo para alunos
ingressantes, no Seminário de Pesquisa e Extensão;
AÇÕES  Apoiar e incentivar a realização de eventos científicos na
Instituição;
 Valorizar e apoiar publicações e participações em
eventos científicos;
 Desenvolver iniciativas de divulgação/popularização da
ciência.
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3)

Extensão
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
2017 2018 2019 2020 2021

METAS/AÇÕES
Meta 1: Promover e coordenar os programas de extensão do UNIBH


Priorizar a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade
dos projetos vinculados aos programas



Estimular parcerias externas aos programas de extensão



Promover a nucleação dos projetos de extensão em
programas, e sua articulação em núcleos temáticos com
a pesquisa nos Grupos de Pesquisa e Extensão



Desenvolver e implantar sistema de gerenciamento de
projetos que permita favorecer a interlocução entre
pesquisa, extensão e atividades de ensino como Projetos
Interdisciplinares e Trabalhos de Conclusão de Curso,
entre outros

AÇÕES

Meta 2: Oferecer estímulo e suporte às atividades dos projetos extensionistas


Estimular publicações das ações extensionistas,
caracterizando uma extensão de caráter científico



Desenvolver novos projetos que possam contemplar as
necessidades
mais
prementes
da
sociedade,
privilegiando os que envolvam questões de meio
ambiente, direitos humanos e questões étnico-raciais,
bem como as de diversidade e multiculturalidade;



Estabelecer / fortalecer parcerias com o setor público,
privado e instituições não-governamentais



Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e
agências não governamentais, articulando redes ou
parcerias, sob a forma de convênios, consórcios ou
outros termos jurídicos

AÇÕES

Meta 3: Estimular a criação de cursos de extensão


Promover cursos para egressos com a finalidade de
estabelecer um processo de educação contínua e
permanente



Estimular cursos de extensão para atender a demanda da
sociedade

AÇÕES 

Promover cursos in company, conforme a necessidade
da comunidade
Avaliar os cursos de extensão, no sentido de novas
adequações
Oferecer cursos (oficinas) de curta duração com a
perspectiva da atualização ou complementação do
ensino e da capacitação profissional
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METAS/AÇÕES

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
2017 2018 2019 2020 2021

Meta 4: Aprimorar o sistema de coordenação e avaliação das ações de extensão
 Capacitar pessoal docente e discente, bem como técnicoadministrativo, para atuar no gerenciamento das
informações
 Estabelecer políticas internas que possam fortalecer o
controle das ações extensionistas da IES
 Aperfeiçoar o sistema de registro das ações de extensão
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Avaliar as atividades de extensão
Estimular a avaliação de impacto das ações
AÇÕES
extensionistas vinculadas aos programas
 Criar indicadores de avaliação para a extensão
 Propor instrumentos de monitoramento e avaliação da
extensão junto aos estudantes e público-alvo das ações
 Estimular a flexibilização curricular das ações
extensionistas
 Assegurar que os projetos de extensão que utilizem seres
humanos como fonte de dados sejam, obrigatoriamente,
submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa
Meta 5: Consolidar as atividades voltadas para a promoção de ações de proteção social
 Estimular atividades de extensão que visem promover o
desenvolvimento social
 Priorizar projetos e atividades voltados a ações
humanitárias
 Estimular atividades que prestem assessoramento,
garantia e defesa aos direitos do cidadão
 Estabelecer o controle das ações extensionistas
socioassistenciais, de forma que se adequem ao Sistema
Nacional de Qualificação Profissional
 Fortalecer o acesso da sociedade à universidade, por
meio das atividades de extensão
 Propor ações sociocomunitárias, com vistas ao
desenvolvimento sustentável de comunidades
Contribuir para a capacitação profissional de
comunidades na busca da autossustentabilidade humana
AÇÕES
e ambiental, elevando a qualidade de vida da sociedade
 Ampliar a participação nas políticas públicas e no diálogo
com movimentos sociais
 Ampliar os canais de interlocução com movimentos
sociais locais e regionais
 Intensificar a participação da instituição em ações que
promovam desenvolvimento local
 Estabelecer parcerias com as escolas públicas de
educação básica, promovendo ações de extensão que
qualifiquem a escola e o ensino público
 Lançar editais para ações de extensão junto aos
estudantes do ensino médio de escolas públicas
municipais e estaduais
 Assegurar a indução, articulação, coordenação e
organização de política de formação continuada de
profissionais da educação básica
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
2017 2018 2019 2020 2021

METAS/AÇÕES

Meta 6: Ampliar o acesso da comunidade ao saber e ao desenvolvimento social e aos direitos
humanos


Priorizar projetos
humanitárias



Estimular atividades que prestem assessoramento,
garantia e defesa aos direitos do cidadão



Contribuir para o fortalecimento de uma política
institucional de direitos humanos



Criação / fortalecimento de redes de ações de extensão
e realização de eventos com a temática: da infância,
adolescência e juventude / da promoção da saúde / da
saúde mental / da terra e justiça ambiental / das relações
étnico-raciais / dos direitos das pessoas com deficiência /
dos direitos do idoso / dos direitos humanos / dos direitos
LGBTQI
Oportunizar ações transformadoras à sociedade,
garantindo o exercício da cidadania por meio da
integração entre os saberes acadêmicos e populares

AÇÕES



e atividades

voltados

a ações



Possibilitar a expressão da diversidade cultural, artística,
científica e tecnológica



Assegurar que os projetos de extensão que utilizem seres
humanos como fonte de dados sejam, obrigatoriamente,
submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa.

Meta 7: Promover e intensificar a divulgação científica



AÇÕES





Consolidar a extensão como espaço de produção de
conhecimento
Lançar Edital para apoio à publicação de produtos da
extensão como jogos, cartilhas, livros, aplicativos,
produtos audiovisuais
Ampliar e qualificar e eventos relacionados a ações de
extensão
Incentivar a divulgação institucional de assuntos
relacionados à extensão
Incentivar a publicação de trabalhos acadêmicos e
científicos desenvolvidos nas atividades extensionistas
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Meta 8: Implantar a extensão tecnológica e a atuação em tecnologias sociais
 Prover soluções tecnológicas para micro, pequenas e
médias empresas por meio da ação de extensão
tecnológica
 Atuar em conjunto, por meio de ações de extensão
tecnológica, para o desenvolvimento, inovação, inserção
internacional e aumento da competitividade das micro,
AÇÕES
pequenas e médias empresas
 Promover a discussão e difusão das tecnologias sociais,
visando o seu desenvolvimento nas diferentes áreas
temáticas de extensão
 Implantar projeto piloto de Incubadora de Projetos e
Empreendimentos Sociais
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4)

Gestão Acadêmico-Administrativa
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

METAS/AÇÕES

2017

2018

2019

2020

2021

Meta 1: Aprimorar a comunicação com a comunidade interna e externa

AÇÕES



Ampliar a divulgação dos diversos cursos, especialmente
os de extensão, junto à comunidade;



Criar parcerias com mídias locais;



Ampliar a publicização dos resultados das avaliações
interna e externa;



Promover a atualização dos conteúdos do site da
Instituição, bem como divulgar eventos de interesse
acadêmico-administrativo.

Meta 2: Implantar mecanismos de melhorias no atendimento ao aluno

AÇÕES



Revisar a cadeia de serviços dos principais processos
acadêmicos, que serão mapeados até a efetiva entrega
aos alunos;



Criar o Comitê de Qualidade em Atendimento;



Promover a inclusão social, equidade e políticas de ações
afirmativas;



Proporcionar experiências significativas ao aluno, de
modo que ele saiba que os melhores anos de sua vida
foram passados em nossa IES.

Meta 3: Melhorar a qualidade da gestão acadêmica
Instituir governança financeira e operacional;



Promover a melhoria contínua do clima organizacional;



Utilizar os dados da Comissão Própria de Avaliação
(CPA)
para
detectar
nossas
fragilidades
e
potencialidades de maneira a dar-nos insumos para a
tomada de decisão gerencial;



Estimular a permanência, o senso de pertença e o
orgulho de fazer parte da história da IES;



Revisar o Regimento da IES com vistas à sua
permanente atualização e melhoria da gestão acadêmica;



Promover atividades de atualização e capacitação de
coordenadores acadêmicos e líderes-administrativos.
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5)

Assistência Estudantil
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

METAS/AÇÕES

2017

2018

2019

2020

2021

Meta 1: Consolidar as políticas de acompanhamento de egressos


Implantar a Plataforma ULife;



Reestruturar os instrumentos administrativos e de suporte
aos egressos;



Divulgar a Central de Carreiras;



Aprimorar política de relacionamento com egressos e
suas entidades de classe e/ou representativas.

AÇÕES

Meta 2: Possibilitar maior aproximação dos discentes com a realidade social

AÇÕES



Ampliar atividades esportivas, inclusive na modalidade
paraolímpica;



Disponibilizar espaços físicos para a realização de
eventos;



Humanizar a vivência acadêmica, por meio de iniciativas
nas áreas social, artística, cultural e esportiva;



Incentivar a participação dos estudantes em projetos
comunitários e/ou extensionistas.

Meta 3: Ampliar iniciativas para o acompanhamento do desenvolvimento acadêmico dos
estudantes


Intensificar os programas de apoio à formação acadêmica
dos estudantes;



Manter programas de nivelamento aos ingressantes e
ampliar a oferta de disciplinas que o permitam transitar
com maior segurança no ensino superior;



Manter serviço
estudantes;



Desenvolver ações didático-pedagógicas que promovam
a integração de diferentes áreas do conhecimento.

AÇÕES

de

apoio

psicopedagógico

aos

Meta 4: Estimular a permanência do corpo discente
Criar estratégias estimulando o aluno a permanecer na
instituição: cursos de extensão, aperfeiçoamento, grupo
de estudos;



Validar mecanismos para a redução da evasão nos
cursos de graduação e pós-graduação;



Incentivar a realização dos eventos acadêmicos por
Instituto para privilegiar a sua integração.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

METAS/AÇÕES

2017

2018

2019

2020

2021

Meta 5: Apoiar a participação estudantil em eventos científico-acadêmicos, esportivos e culturais

AÇÕES



Promover e incentivar a participação de alunos em
congressos e outros eventos;



Promover e incentivar a participação de alunos em
competições esportivas;



Promover e incentivar a participação de alunos em
eventos culturais;



Incentivar a publicação de trabalhos (projeto
interdisciplinar, de conclusão de curso, outros) em
revistas científicas, em congressos e outros eventos
científicos.

Meta 6: Promover a inclusão do discente portador de necessidades educacionais especiais



AÇÕES

Apoiar a participação dos alunos público alvo da
educação inclusiva em atividades acadêmico-culturais;
Oferecer condições de acessibilidade arquitetônica e
atitudinal, com vistas a minimizar possíveis restrições ao
PCD;



Ampliar o número de acessos apropriados às pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida;



Aprimorar programas de inclusão social e ações
afirmativas;



Promover ou participar de eventos para sensibilização e
formação sobre a educação inclusiva.

Meta 7: Promover a inclusão do discente LGBTQI, sobretudo da população trans


Promover o acesso e a permanência de alunos LGBTQI;



Fomentar e qualificar o debate institucional sobre gênero
e homo / transfobia;



Oferecer as condições de infraestrutura, de apoio
pedagógico e orientação de carreira, com vistas a
minimizar possíveis restrições;



Aprimorar programas de inclusão social e ações
afirmativas;



Promover ou participar de eventos para sensibilização e
formação sobre a educação inclusiva.

AÇÕES

Meta 8: Ampliar número de bolsas e financiamentos e reduzir inadimplência

AÇÕES



Realizar convênios com instituições públicas e privadas;



Oferecer condições de financiamento junto às instituições
financeiras parceiras da IES;
Ampliar ações visando à recuperação de crédito de
alunos inadimplentes.
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6)

Biblioteca
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

METAS/AÇÕES

2017

2018

2019

2020

2021

Meta 1: Ampliar e atualizar o acervo de livros, periódicos, base de dados e materiais multimídias das
bibliotecas

AÇÕES



Elaborar o orçamento para aquisição do acervo de livros
para cada curso;



Realizar a aquisição do acervo com base no orçamento;



Atualizar os acervos conforme as novas edições;



Ampliar o acervo digital em base de livros e materiais
multimídias.

Meta 2: Renovar e atualizar o acervo de periódicos e de base de dados

AÇÕES



Renovar as assinaturas de periódicos técnico-científicos
existentes assinados atualmente;



Aumentar as assinaturas de títulos de periódicos
conforme as necessidades dos cursos;



Manter as assinaturas das bases de dados de periódicos
e assinar novas bases conforme necessidade dos
usuários;



Assinar base de dados de livros digitais.

Meta 3: Planejar e aumentar a infraestrutura em relação ao espaço físico e mobiliário

AÇÕES



Aumentar o espaço físico do saguão de estudo em grupo
na biblioteca do campus Estoril;



Aumentar o número de cabinas de estudos individuais em
cada biblioteca dos campi.

Meta 4: Redimensionar o mobiliário das bibliotecas


Ampliar o espaço para estudo em grupo;



Aumentar a quantidade de estantes para acondicionar os
acervos adquiridos;



Planejar e reestruturar ergonomicamente os balcões de
atendimento.

AÇÕES

Meta 5: Promover a melhoria dos equipamentos de informática e de segurança e preservação do
acervo


Intensificar a campanha de preservação e conservação
do acervo.
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7)

Pessoal Técnico-Administrativo
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
METAS/AÇÕES

201
7

201
8

201
9

202
0

202
1

Meta 1: Rever o Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico-Administrativo

AÇÕE
S



Atualizar o Plano de Cargos e Salários;



Promover a qualificação do corpo técnico-administrativo
por meio de treinamentos, palestras e seminários;



Manter a política de bolsas de estudos;



Melhorar os mecanismos de identificação dos potenciais
internos para promoção e realocação dos talentos;



Promover a isonomia, a igualdade e o respeito entre
níveis hierárquicos;
 Promover a igualdade de gênero e divulgar que firmamos
o compromisso com a ONU Mulheres para implementar
os Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs,
em inglês), uma iniciativa da ONU em conjunto com o
Pacto Global.
Meta 2: Promover a melhoria do clima organizacional

AÇÕE
S



Compartilhar os resultados da Pesquisa de Clima e da
Avaliação Institucional, a fim de sejam estabelecidos
planos de ação corretivos;



Estimular a cultura do feedback contínuo e planejado;



Ampliar a integração entre os setores por meio de
atividades conjuntas, reuniões periódicas e eventos
institucionais;



Ampliação das políticas e ações voltadas para inclusão e
retenção de pessoas com deficiência;
Informar o pessoal técnico-administrativo sobre
mudanças acadêmicas e administrativas.
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8)

Corpo Docente
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

METAS/AÇÕES

2017

2018

2019

2020

2021

Meta 1: Redimensionar o Plano de Carreira Docente

AÇÕES



Atualizar o Plano de Carreira Docente;



Categorizar elementos que valorizem o docente e
estimulem a fixação de professores doutores e mestres
na IES.

Meta 2: Promover a qualificação dos docentes


Definir as temáticas de interesse da IES na capacitação
de seus docentes;



Promover a integração dos docentes recém-contratados
com a filosofia da IES;



Incentivar a participação de docentes em eventos
acadêmicos científicos e culturais internos e externos;



Capacitar os docentes a utilizarem as novas tecnologias
da informação e educação;



Estimular a formação docente em
metodologias ativas de aprendizagem;



Criar diferentes linhas de estudo para que os professores
envolvidos no Sala+ possam acumular carga horária
suficiente e obter um certificado de curso de
especialização em Aprendizagem Ativa, em Mentoria, em
Inovação no Ensino Superior.

AÇÕES

relação

às

Meta 3: Estimular a permanência do corpo docente


Estabelecer políticas de ampliação da carga horária de
professores do UNIBH em detrimento à contratação de
novos docentes;



Otimizar a carga horária dos docentes, promovendo a
concentração no Regime de Trabalho Parcial e/ou
Integral;



Promover o efetivo envolvimento e comprometimento de
todos os docentes com o ensino de graduação;



Aperfeiçoar o processo de provimento de vagas interno.
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9)

Infraestrutura
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

METAS/AÇÕES

2017

2018

2019

2020

2021

Meta 1: Promover melhoria das condições de utilização dos espaços físicos da IES

AÇÕES



Realizar levantamento das necessidades e fragilidades
dos espaços físicos dos campi;



Definir plano básico de melhor aproveitamento dos
recursos e das áreas pouco utilizadas;



Promover reengenharia de distribuição e ocupação de
espaços físicos.

Meta 2: Ampliar a estrutura física atual

AÇÕES



Elaborar e realizar projetos que ampliem ou otimizem a
capacidade de uso de imóveis da IES;



Desenvolver política de manutenção e recuperação
continuada dos imóveis, atuando nas áreas predial,
elétrica, de refrigeração, hidráulica, de urbanismo e
conforto;



Realizar continuamente estudos da demanda para
implantação de novos laboratórios e salas de aula;



Aumentar a quantidade de laboratórios multifuncionais;



Detectar editais de agências de fomento externas e
parcerias com empresas públicas e privadas para
adequação e implementação de laboratórios de pesquisa.

Meta 3: Promover a melhoria contínua dos serviços prestados nos campi
Melhorar os serviços de alimentação nos campi;



Ampliar a participação dos cursos correlatos à área de
alimentos e nutrição nos serviços de alimentação;



Melhorar os serviços de impressão nos campi;



Suprir as salas de recursos tecnológicos que deem o
suporte à aulas diferenciadas;



Modernizar equipamentos,
atendimento como o NSI.

softwares

e

birôs

de
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10)

Avaliação Institucional
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

METAS/AÇÕES

2017

2018

2019

2020

2021

Meta 1: Estruturação do Sistema de Avaliação Institucional

AÇÕES



Otimizar a participação dos envolvidos nesse processo;



Planejar e aumentar a eficácia do processo de
informação;



Promover a avaliação institucional por meio eletrônico;



Reduzir os custos operacionais, financeiros e retrabalho;



Otimizar o desempenho do negócio, visão gerencial.

Meta 2: Reestruturar os procedimentos de avaliação interna

AÇÕES

1.5



Ampliar a divulgação dos resultados junto à comunidade
acadêmica;



Definir mecanismos de avaliação adequados à realidade
atual dos Institutos;



Implementar instrumentos mais específicos de avaliação
das atividades acadêmicas;



Elaborar instrumentos e estratégias para efetivar o
diálogo com a comunidade interna e externa;



Fomentar a utilização dos resultados das avaliações na
reestruturação dos setores;



Fomentar a utilização dos resultados das avaliações na
reestruturação dos projetos pedagógicos dos cursos.



Elaboração e acompanhamento a partir dos resultados da
avaliação Institucional.

ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA

As áreas de atuação acadêmica do Centro Universitário de Belo Horizonte UNIBH, em seus diversos cursos de graduação (bacharelados, tecnológicos e
licenciaturas) e pós-graduação lato sensu, conforme a Tabela das Áreas de

Ciências Biológicas



Ciências da Saúde



Ciências Humanas



Ciências Exatas e da Terra



Ciências Sociais Aplicadas

Página



36

Conhecimento do CNPq, são:

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH



Engenharias



Linguística, Letras e Artes

1.6.

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES

O Centro Universitário de Belo Horizonte vê a sua responsabilidade social como
um compromisso vocacional, pois perpassa todos os atos da Instituição,
expressando-se na relação do ensino-pesquisa-extensão, integrando-o aos
interesses da comunidade regional, em prol da construção de uma sociedade
mais justa e igualitária.
A responsabilidade social está indissociada da própria Instituição, uma vez que
ela é, por si só, uma força impulsionadora das ações inclusivas e uma força
geradora da ascensão social e cidadã somente oportunizadas pelo acesso à
educação. O Centro Universitário de Belo Horizonte se apropria dessa
identidade e assume para si, enquanto instituição de ensino, que é seu dever
estender o desenvolvimento humano para além de seus muros.
Para que este compromisso possa ser alcançado, o UNIBH estabelece
convênios e parcerias com instituições que também estejam imbuídas do mesmo
propósito de favorecer a inclusão e a assistência a grupos sociais menos
favorecidos, principalmente daqueles que estão localizados em seu entorno.
Assim, a IES promove diversas ações, que coadunam com sua missão e sua
visão, e são sustentadas pelo seu elenco de valores.
Do ponto de vista do apoio financeiro, a Instituição adere aos programas
governamentais de financiamento e ainda oferece apoio financeiro para alunos
em situação de vulnerabilidade social, como o Programa UNIBH Juro Zero
(Programa Pra Valer) e o Garantia Estudantil.
Do ponto de vista da acessibilidade atitudinal, o UNIBH tem envidado esforços e
investido em campanhas educativas cujos temas versam sobre a negação de
qualquer tipo de discriminação e intolerância, seja ela de cor, credo, raça ou
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responsabilidade se revela pelo cuidado demonstrado com espaços cujos
obstáculos sejam removidos ou interfiram minimamente na livre circulação das
pessoas.
Ou com a criação de vagas exclusivas em nosso estacionamento, rampas de
acesso, elevadores e bebedouros adaptados. Nossas bibliotecas contam com
softwares de auxílio aos portadores de deficiência visual e nossa equipe de apoio
psicopedagógico conta com profissionais ledores e intérpretes de Libras.
Do ponto de vista do acolhimento à comunidade, o UNIBH desenvolve política
de campus aberto, ou seja, o acesso à suas dependências, seja para
atendimento na fisioterapia, na estética, nas atividades de saúde, como a
hidroginástica, ou nos núcleos de práticas jurídicas acontecem com a maior
liberdade possível, o que tem gerado uma aproximação relevante com a
comunidade e se traduzem em projetos como a Mama Amiga, de orientação e
apoio às mulheres diagnosticadas com câncer de mama, ou como a participação
em eventos da comunidade com aferição de pressão, exames glicêmicos etc.
Todas essas prestações de serviços ou mesmo aquelas que são desenvolvidas
pelas práticas extensionistas culminam por desvelar as formas como a
responsabilidade social ocorre no UNIBH e que permitem a constituição de
espaços de diálogo e parceria entre a Academia, a sociedade e até mesmo com
órgãos públicos para oportunizar o enfrentamento de dificuldades variadas nas
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2

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

2.1

CONCEPÇÃO DO CURRÍCULO

O Projeto Acadêmico do UNIBH alinha-se ao contexto proposto para a educação
sustentável, uma vez que orienta-se para (1) a educação de indivíduos
motivados e integrados, com autonomia e autoestima, capacitados para a
tomada de decisões e para a ação local, porém dotados de visão global; (2) a
preparação de cidadãos éticos, abertos ao pluralismo cultural, à diversidade e
ao diálogo, aptos a participar ativa, criativa e construtivamente da sociedade,
reforçando suas perspectivas humanísticas de paz, justiça, liberdade, igualdade,
respeito mútuo e solidariedade; e (3) a formação de profissionais qualificados,
cooperativos, inovadores, com visão sistêmica, iniciativa, proatividade,
capacidade interdisciplinar e habilidades de liderança, de negociação, de
trabalho em equipe.
Além disso, entende o currículo como meio de organizar e comunicar
experiências de aprendizagem e se norteia pelo trabalho coletivo de toda a
comunidade acadêmica e pelo conceito de aprendizagem significativa, que
descreve uma aprendizagem com foco na contextualização e atribuição de
sentidos ao conhecimento. O trabalho coletivo é condição essencial para a
inclusão da sustentabilidade e dos princípios do PRME (Principles of
Responsible Management Education, ou Princípios para a Educação em Gestão
Responsável, da ONU) na agenda acadêmica, e a materialização da
aprendizagem significativa é possibilitada pela interdisciplinaridade, que articula
saberes, confronta múltiplos olhares e diferentes possibilidades de interpretação
de uma determinada realidade na construção do conhecimento.
As aprendizagens dos alunos são corroboradas principalmente pela prática
interdisciplinar e pela extensão, ambas componentes curriculares; pelos cursos
de nivelamento (ADAPTI) voltados para a preparação de alunos calouros para a
vida acadêmica e suas implicações; pelas oportunidades de estágio e por outras
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O acompanhamento e a avaliação das aprendizagens, por sua vez, são feitos
por meio de uma cultura de avaliação que combina avaliação diagnóstica,
avaliação formativa e avaliação somativa, que contribui para a regulação das
aprendizagens necessárias ao ajustamento à complexidade dos cenários do
mundo cotidiano, do trabalho e dos negócios, os quais, conforme mencionado,
apresentam mudanças constantes e sinalizam a necessidade de respostas
inovadoras.
Para que possam modernizar suas práticas pedagógicas (nas quais se incluem
também as práticas avaliativas), investigar metodologias inovadoras de
aprendizagem e cumprir sua função de facilitadores das aprendizagens dos
alunos, professores e coordenadores passam por processos contínuos de
formação e de capacitação, oferecidos pela própria Instituição. Nesse contexto,
as exigências institucionais têm colaborado para a reformulação das concepções
sobre a qualificação de docentes, em termos de: competências renovadas; maior
qualificação; atitude interdisciplinar; utilização de novas tecnologias de
comunicação e informação; domínio do conhecimento contemporâneo e
aplicação desse conhecimento na solução de problemas; capacidade de integrar
os conteúdos de sua disciplina com os conteúdos das demais e com o contexto
curricular e histórico-social.
O UNIBH tem por princípio que a responsabilidade social é um dos indicadores
de qualidade. Assumir consciente e competentemente esse compromisso é uma
de suas preocupações, que se concretiza pelo movimento interinstitucional para
a busca de acordos, visitas, convênios e parcerias que são celebrados entre a
Instituição e a comunidade.
Atento ao seu papel social, o UNIBH atende à comunidade e desenvolve projetos
que beneficiem especialmente a população. Os projetos são concretizados por
meio de atividades socioeducativas e culturais, além de outras ações
comunitárias. A política de extensão, aberta à comunidade, busca promover o
diálogo da Instituição e dos seus agentes, interagindo com a comunidade e com
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integração com o meio ambiente, por meio dos programas, projetos, cursos,
eventos e prestação de serviços à comunidade. Essas atividades extensionistas
são vinculadas às áreas temáticas, conforme as orientações do MEC.
Os projetos de pesquisa implementados preocupam-se não apenas com o
desenvolvimento teórico e tecnológico das áreas, mas também com seu impacto
na vida social. Alguns projetos visam a melhoria dos aspectos da saúde, da
alimentação, da comunicação e da qualidade de vida.
Nas políticas institucionais, há ainda o compromisso com ações em programas
de inclusão social e digital, defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural, da defesa e educação em direitos
humanos, presentes nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
2.1.1.

ASPECTOS NORTEADORES DA CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO

O currículo representa possibilidades de criação, organização e ampliação de
experiências de aprendizagem. Experiência, segundo Connelly e Clandini
(1988)2, é o que as pessoas vivem, são os sentidos que elas constroem
enquanto ensinam e aprendem, e os modos pessoais como interpretam os
mundos em que vivem.
Refere-se aqui, portanto, a currículos como práxis, integrados e organizados em
redes de experiências que englobam todos os meios e as oportunidades através
das quais desenvolvem-se as competências e as habilidades dos agentes
envolvidos nos processos de ensino/aprendizagem (alunos, professores,
coordenadores, diretores e instituições de ensino) e que contribuem para o
desenvolvimento de nossos alunos e alunas em múltiplas perspectivas.
Essa concepção de currículo ancora-se teoricamente nas ideias de Dewey
(1938)3, segundo as quais uma análise das experiências vividas no meio
educacional são centrais para o entendimento do que as instituições significam

Jean; CONNELLY, Michael. Teachers as curriculum planners: narratives of experience.
Toronto: OISE Press; New York: Teachers College Press, 1988.
3

DEWEY, John. Education and experience. New York: Collier Books, 1938.
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para uma melhor compreensão dos sentidos da educação; e de Clandinin e
Connelly (1988)4, que entendem currículo como um meio de se organizarem e
comunicarem experiências que formam e transformam o próprio currículo.
O currículo deve ser, portanto, pautado por leituras do contexto no qual se
produz. Estamos aqui nos referindo a currículos integrados e organizados em
redes de experiências. Ao compreendermos tais articulações, cabe-nos retomar
a questão fundamental: qual é a formação pretendida para nossos alunos e
alunas? Em outras palavras, qual é o sujeito que pretendemos formar?
As orientações das DCN, utilizadas como referência para a elaboração do PDI e
dos projetos curriculares (PPI, PPC e planos de ensino), descrevem o perfil
dos alunos egressos do ensino superior e convergem basicamente para a
formação

de

indivíduos

autônomos,

cidadãos

éticos,

cooperativos

e

responsáveis, e profissionais qualificados.
Para que os alunos desenvolvam as competências e as habilidades essenciais
para essa participação efetiva na sociedade, na comunidade acadêmica e no
mercado

de

trabalho,

devem

ser

orientados

na

perspectiva

dos

multiletramentos.
O conceito de letramento remete à capacidade de os alunos aplicarem os seus
conhecimentos na identificação, interpretação, análise e solução de problemas
relacionados a uma variedade de situações concretas e na comunicação
eficiente nos contextos pessoais, sociais e globais. Em sua heterogeneidade e
variação, o termo designa também o domínio de habilidades de uso da língua
escrita e seu uso efetivo em práticas sociais, para que objetivos de caráter
individual e social sejam atingidos, sempre visando a uma atuação crítica e
reflexiva na sociedade (COSCARELLI; SOARES; BATISTA, 2004)5.
Considerando-se esta última dimensão, entende-se letramento, portanto, como
“estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como
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Ceale: FaE / UFMG, 2004.

42

4

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais”
(SOARES, 2010, p. 39)6.
No contexto acadêmico, a perspectiva dos multiletramentos inclui:
(1)

o desenvolvimento contínuo das habilidades de leitura e escrita em
LM (língua materna), nas diferentes áreas do conhecimento (nas
quais se inclui o conhecimento das Artes), e as práticas sociais que
envolvem essas habilidades, i.e., o letramento propriamente dito;

(2)

a introdução dos alunos à produção do conhecimento matemático por
meio das práticas sociais de leitura e escrita da linguagem matemática
e seus diversos tipos de representação (gráfico, geométrico,
algébrico, simbólico etc.), i.e., o numeramento (MENDES, 2006);7

(3)

a compreensão dos processos de construção do conhecimento
científico, a capacidade de usá-lo, de identificar questões, de buscar
evidências que levem ao entendimento e a tomadas de decisões
sobre o mundo natural e as relações que podem ser estabelecidas
com ele, e o reconhecimento do alcance e das limitações da ciência,
i.e., o letramento científico;

(4)

a familiarização dos alunos com as novas tecnologias da informação
e da comunicação (TIC) que os situem na “atmosfera digital”, a
consequente apropriação dessas tecnologias, e sua utilização com
fins pedagógicos, i.e., o letramento digital, que se desdobra em
letramento informacional, letramento midiático e letramento
tecnológico.

Esses múltiplos letramentos, entendidos como processos de transformação da
condição dos indivíduos que integram as sociedades contemporâneas,
constituem fator de inserção político-social, uma vez que possibilitam o
desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à atuação
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consciente dos alunos cidadãos em cenários cotidianos, domésticos,
acadêmicos e de trabalho e à sua adaptação bem-sucedida a um mundo em
constante transformação. É essa perspectiva que introduz alunos e alunas ao
letramento crítico, essencial ao desenvolvimento da criticidade e da atuação
cidadã.
Embora esses tipos de letramento sejam igualmente importantes, o valor
atribuído à leitura de múltiplas linguagens e à produção de textos orais e escritos
deve-se à complexidade das demandas sociais relacionadas à sua utilização e
também ao fato de se constituírem como meios para que se possam desenvolver
os outros letramentos, ou seja, as outras habilidades e competências que
permitem satisfazer as necessidades impostas pelos contextos econômico,
político ou sociocultural. Soares (2010, p. 40)8 observa que “o indivíduo que vive
em estado de letramento é não [...] aquele que sabe ler e escrever, mas aquele
que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde
adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita”.
Essas questões contextuais aqui expostas - (1) formação integral dos
estudantes; (2) currículo como experiência e (3) perspectiva dos múltiplos
letramentos - são princípios basilares da estruturação da matriz curricular e
orientam a definição do eixo de formação dos cursos, articula os conteúdos e as
contribuições das disciplinas na formação dos alunos, e deve nortear a
construção do nosso currículo e a condução de nossos processos avaliativos.
Embora basilares, tais princípios não são exclusivos, havendo que se considerar
a necessidade de uma elaboração coletiva para que se possam garantir a
legitimação e a efetivação de todos os processos de reformulação que envolvem
o currículo.
O Projeto Acadêmico se materializa, de fato, no trabalho coletivo de todos os
docentes, sujeitos essenciais desta proposta que visa promover os processos de
ensino/aprendizagem de modo a criar novas oportunidades para que alunos e

8

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
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alunas pratiquem uma aprendizagem pautada pela coconstrução e apropriação
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crítica do conhecimento e ampliada pela necessidade de uma formação que lhes
garanta inserção não só no mundo do trabalho e dos negócios, mas também na
vida em sociedade. Para tal, o ensino pode ajudar a aumentar ainda mais as
possibilidades de alunos e alunas transformarem o que aprenderam em
comportamentos socialmente significativos. Por meio da elaboração coletiva e
da troca de experiências com os pares, condições essenciais para a construção
do Projeto Acadêmico, os professores podem se organizar para planejar suas
ações, avaliar suas consequências e replanejá-las.
Outro ponto de sustentação do Projeto Acadêmico é o conceito de aprendizagem
significativa, de Ausubel e colaboradores, baseado em dois pilares: o da
contextualização do conhecimento e o de atribuição de sentidos a ele. Embora
originalmente associada à teoria cognitiva da aprendizagem 9, os autores não
desconsideram os aspectos afetivos da aprendizagem, tal como a motivação.
Neste Projeto Acadêmico, a expressão aprendizagem significativa aparece
ressignificada em um contexto que leva em consideração também outros fatores,
estes de origem sociocultural, como a interação e a colaboração.
Entende-se que a aprendizagem significativa possibilita aos alunos a construção
do conhecimento de modo cooperativo, por meio da elaboração e da
reestruturação da aprendizagem. Segundo Medina e Domingues (1989) 10, a
aprendizagem significativa apresenta respostas para os questionamentos, os
interesses e as necessidades reais tanto dos professores quanto dos alunos.
Esta nova abordagem da aprendizagem significativa está voltada, portanto, para
a articulação da teoria com a prática por meio da pesquisa (Programa de
Iniciação Científica, Programa de Iniciação Tecnológica, TCC, monografias etc.),
dos

estágios

supervisionados,

da

extensão

e

de

outras

atividades

complementares; para a integração dos conhecimentos por meio da
interdisciplinaridade; para a construção de uma relação de sentidos entre o

10

MEDINA, A.; DOMINGUES, C. La formación del profesorado en una sociedad tecnológica. Madrid: Cincel,
1989.
Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

Página

O aprendizado significativo se dá quando uma informação nova é adquirida mediante um esforço
deliberado por parte do aluno em ligar a informação nova com conceitos ou proposições relevantes
preexistentes em sua estrutura cognitiva (AUSUBEL, David Paul; NOVAK, Joseph; HANESSIAN, Helen.
Educational psychology: a cognitive view. 2 ed. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1978, p. 159.
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conhecimento e a realidade dos alunos, os quais têm chegado ao ensino superior
cada vez mais despreparados para a vida acadêmica e suas implicações e
demandam uma relação cada vez maior entre os conteúdos aprendidos e a sua
realidade; e para a inserção desses alunos em contextos econômicos, políticos
e socioculturais, de forma a garantir o pleno exercício da cidadania e a promover
o desenvolvimento de uma cultura profissional, humanista, artística e cultural.
Nesse cenário, destacam-se a orientação do professor e as suas práticas
pedagógicas, uma vez que os alunos não são capazes de construir todos os
processos explicitados de forma independente ou solitária, via aprendizagem
apenas. Os processos de ensino são também essenciais, visto que práticas
pedagógicas inovadoras e transformadoras despertam e mantêm o interesse dos
alunos e estimulam a formação da autonomia.
2.2

HISTÓRICO:

DAS

CATEGORIAS

DE

APRENDIZAGEM

SIGNIFICATIVA AO ECOSSISTEMA DE APRENDIZAGEM
Há muitas maneiras de se pensar o currículo, e cada uma delas materializa um
conjunto de intenções que revela concepções de mundo, de sociedade, de ser
humano, de educação. Currículo é, portanto, escolha, e nunca é uma escolha
neutra, pois é sempre permeada por ideologias.
Tal axiomática tem situado todos os movimentos e deslocamentos conceituais e
práticos que vêm sendo implementados, desde 2009, no Projeto Acadêmico do
UNIBH. As escolhas nos levaram a repensar e a reformular a orientação
curricular à época, movidos pelo entendimento de que o currículo não mais
comportava a distribuição de disciplinas em “grades” em que o conhecimento é
“prisioneiro”

de

pontos

de

vista

singulares,

definitivos,

estanques,

incomunicados.
Como consequência, passou-se a considerar que todas as experiências que se
vivenciam nas IES, e se constituem como instrumentos viabilizadores da
articulação do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, ampliam os limites da sala
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de aula e integram o seu currículo. Os conteúdos das disciplinas, por essa via,
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questionamentos, novas experimentações e desenvolvimento de novas
capacidades, o que nos tem possibilitado oferecer aos sujeitos alunos um
autônomo, sólido e crítico processo de formação.
Assim é que o conceito de aprendizagem significativa, traduzido pelas
Cartografias da Aprendizagem Significativa, representou, de forma clara, a
dinâmica curricular dos deslocamentos conceituais e práticos que nos
orientaram até aqui.
Figura – Cartografias da Aprendizagem Significativa II 11

A Figura 2 mostra como a interdisciplinaridade, representada pela Faixa de
Moëbius – sinal grego de infinito (), se sobrepõe e permeia as cinco dimensões
da aprendizagem significativa, sinalizando a interatividade, a simultaneidade e a
recursividade de todas elas. A Faixa de Moëbius indica uma sequência sem
direção (não linearidade), sem início nem fim, sem exterior nem interior, sem

As Cartografias da Aprendizagem Significativa II são uma reformulação das Cartografias da
Aprendizagem Significativa, modelo divulgado originalmente no Projeto Acadêmico Ănima de 2009.
Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999
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frente nem verso e simboliza a ausência de hierarquia, a descentralização das
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cinco dimensões e o movimento integrador dos conhecimentos (EVANGELISTA,
2003).12
A concepção de currículo traduzida nas Cartografias da Aprendizagem
Significativa II tem papel fundamental na consolidação de saberes e de práticas
pedagógicas que, com efeito, ressignificam tempos e espaços de aprendizagem
no âmbito dos currículos dos Cursos, em prol, por um lado, da formação de um
estudante mais crítico, autônomo, com forte base humanística e, por outro, da
produção de uma cultura da interdisciplinaridade, construída por meio do
Trabalho Interdisciplinar e do Projeto Aplicado.
Não obstante a esses avanços, as atuais demandas políticas, econômicas,
sociais e ambientais têm exigido novo debruçar-se sobre o currículo, não para
modificá-lo em essência, já que todas as dimensões e respectivos elementos
das Cartografias da Aprendizagem Significativa II estão preservados como
Diretrizes Curriculares Institucionais, mas para redimensionar inovações nas
práticas pedagógicas, ampliar as experiências de aprendizagem dos estudantes
e, sobretudo, flexibilizar itinerários formativos.
A partir de então, dessas concepções adotadas e reafirmadas pelas experiências
vividas, com resultados concretos de melhoria de qualidade, passamos a discutir
novos paradigmas de inovação curricular que pudessem fazer avançar ainda
mais o projeto de formação dos alunos.
Com foco na criação de ambientação digital de aprendizagem, nossa motivação
concentrou-se em encontrar formas de ampliar curricularmente os limites da sala
de aula e de efetivamente conectá-la com todos os demais ambientes/espaços
que corroborassem a aventura de aprendizagem dos alunos, possibilitando-lhes
o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das capacidades de aprender com
autonomia e de perceber criticamente a realidade que os circunda.
Além disso, cogitamos como necessário tornar os itinerários formativos ainda

EVANGELISTA, Helivane de Azevedo. A utilização de feedback como estratégia de ensino/aprendizagem
da escrita em inglês como L2. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas
Gerais, 2003. (Tese, Doutorado em Estudos Linguísticos – Linguística Aplicada).
Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999
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mais flexíveis e potencializados, do ponto de vista didático-metodológico, por
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meio da utilização de ferramentas e técnicas de ensino que dessem maior
suporte e alcance ao que já vem sendo feito pelos professores, de modo a
transformar, de forma mais efetiva, o mundo em uma sala de aula onde se
aprende experiencialmente. A finalidade da flexibilização e potencialização dos
itinerários formativos é, em suma, promover movimentos e deslocamentos mais
amplos, em que os processos do aprender se interconectam aos processos do
viver, numa abordagem de produção do conhecimento permeada por conexões
significativas com a Vida.
É neste caminho, portanto, de aproximar processos de aprendizagem a
processos vitais, na ampliação da atual concepção e prática de currículo, que as
Cartografias da Aprendizagem Significativa II são recontextualizadas no interior
de um domínio curricular expandido, a que denominamos Ecossistema Ănima
de Aprendizagem, suportado por um rizoma digital interativo,13 constituído
por redes, plataformas, sistemas e processos interconectados organicamente
entre si, em convergência com os elementos que constituem as experiências de
ensino e de aprendizagem, conforme exposto a seguir.
2.2.1.

O AMBIENTE ACADÊMICO COMO UM ECOSSISTEMA DE APRENDIZAGEM

Oriundo do campo da Biologia, o termo ecossistema é a unidade principal de
estudo da Ecologia e pode ser definido como um sistema integrado e intrincado
de relações amplas e complexas dos seres vivos entre si e com o meio em que
vivem. Nesse sistema, a manutenção da vida dá-se pela forma como os seres
vivos (bióticos), na interação entre si e com o meio (abiótico), se adaptam e
alcançam equilíbrio diante dos desafios impostos pela natureza. Dito em outras
palavras, a vida só se mantém quando os indivíduos, na interação com seus

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999
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Rizoma é termo oriundo da botânica e designa a estrutura de algumas plantas cujos brotos podem
ramificar-se em qualquer ponto e direção, funcionando como raiz, talo ou ramo. Metaforicamente, Gilles
Deleuze e Félix Guattari transpuseram o termo para a Filosofia, postulando um modelo descritivo ou
epistemológico em que a estrutura do conhecimento, em contraposição ao modelo arbóreo, não
apresentaria raízes, isto é, o conhecimento não derivaria de um conjunto de princípios primeiros, mas da
simultaneidade de proposições, da confluência de vários conceitos, observações, teorias. Por analogia,
também, a ambiência digital não se constitui modelo gerativo, isto é, não há um núcleo de origem, não há
sujeito, nem objeto. Como um rizoma, o mundo digital seria composto por um sistema de multiplicidade de
formas, as mais diversas, com extensões ramificadas em todos os sentidos. Um rizoma pode se conectar
a outros rizomas, expandindo-se de acordo com a dinâmica dessas conexões e da interatividade. Para
saber mais, leia: LEMOS, André F.M. As estruturas antropológicas do cyberespaço. Disponível em:
http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/lemos/estrcy1.html. Acesso em: 21.mar.2016.

49

13

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

pares e com o meio, desenvolvem aprendizagem. As biociências nos revelam,
portanto, que a vida é, basicamente, uma persistência dos processos de
aprender. “Seres vivos são seres que conseguem manter, de forma flexível e
adaptativa, a dinâmica de continuar aprendendo” (ASSMAN, 2011, p.22).14
Transpondo o conceito de ecossistema para o ambiente da educação e de seus
desafios, face às intrincadas, amplas e complexas relações da sociedade
contemporânea, deparamo-nos com um contexto profunda e rapidamente
modificado pela penetração intensa, extensa e irreversível das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), que vêm transformando muitos aspectos da
vida cotidiana, fazendo-nos mergulhar, em menos de um século, na Sociedade
da Informação (SI).15 Não obstante, debates recentes com enfoque mais
analítico e sociopedagógico, portanto menos tecnicista e binário, têm defendido
a concepção de Sociedade do Conhecimento (Knowledge Society), por
considerá-la terminologia mais rica, já que o conhecimento – e não os simples
dados informatizados, digitalizados e disponíveis em rede – é que será o recurso
humano, econômico e sociocultural mais determinante nesta nova fase da
história humana.
Embora a constatação e o entendimento das mudanças histórico-sociais tragam
em seu bojo amplas potencialidades positivas,é certo, também, que lhe venham
atrelados muitos riscos, tais como os fenômenos da exclusão digital e da
“inempregabilidade”, riscos que, somados às inexoráveis e irreversíveis
mudanças no mundo globalizado e tecnologizado, confrontam os sistemas de
educação de maneira explícita e contundente, conclamando-nos a repensar as
bases estruturantes em que tradicionalmente se assentam concepções de
currículo e de ensino-aprendizagem.
Face a este confronto e por pressuposto a esse contexto do mundo globalizado,
tem-se, então, o entendimento de que estamos implicados a viver em uma

ASSMAN, H. Reencantar a educação: rumo à sociedade aprendente. 11.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

15

Ibidem.Ibidem.

16

Sociedade da Informação, Sociedade do Conhecimento, Sociedade Aprendente: três conceitos
interligados que, até certo ponto, se autoexplicam, embora contenham níveis de problematização um pouco
Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999
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Sociedade Aprendente (Learning Society),16 isto é, uma sociedade em estado
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permanente

de

aprendizagem,

transformada

e

transformando-se

constantemente em imensa rede de ecologias cognitivas, constituindo
verdadeiros sistemas cognitivos complexos, ecossistemas de aprendizagem, por
assim dizer, baseados no conhecimento, que abarcam tanto os processos
naturais quanto os sociais, em que se geram formas de aprendizagem
sofisticadas, como a já existente interatividade cognitiva entre aprendentes
humanos e máquinas “inteligentes" e também, elas mesmas, aprendentes.
As propostas de uma Sociedade Aprendente, no contexto da complexa e
interativa Sociedade do Conhecimento, impele-nos, então, como instituição de
ensino superior, a buscar um Projeto Acadêmico que, em suas bases e
concepções, olhe para este presente promissor e positivo, sem descuidar dos
riscos da exclusão e da inempregabilidade dele advindos, buscando, como via
para a superação desses riscos, o equacionamento entre educação e
trabalhabilidade, na perspectiva de constituir um design curricular renovado, que
contemple novas ambientações e novas formas pedagógicas que façam emergir,
no

processo

de

formação

integral

dos

estudantes,

experiências

de

aprendizagem integradas a novas tecnologias, vistas como elementos
coestruturantes, sem desconsiderar as prioridades sociais como base da
formação humanística, vistas como princípio ético inalienável da solidariedade
humana e do cuidado para consigo mesmo, para com o outro e para com o meio
ambiente.17
Parece-nos necessário, neste passo adiante de se constituir um ecossistema de
aprendizagem, alargar o conceito do que seja aprender e enfrentar o desafio de
atualizar uma proposta acadêmica que dê conta deste novo e amplo espectro
social e das necessidades da aprendizagem contínua, constituída por um
desenho curricular rizomático, que englobe a rede das ecologias cognitivas,
ultrapassando meras hierarquias, linearidades ou simples conectividades,

17

ASSMAN, H. Reencantar a educação: rumo à sociedade aprendente. 11.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

Página

diferentes em cada caso. Os termos constam em inúmeros documentos do Conselho da União Europeia,
que tratam dos Programas de Educação. Para mais informação, leia: ASSMAN, H. Sociedade aprendente
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Vozes, 2011.p.17-21.
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compreendendo processos cognitivos como sinônimo de processos vitais, em

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

que a dinâmica da vida e a dinâmica do conhecimento estejam intimamente e
significativamente imbricadas.

2.2.1.1.

Ecossistema de Aprendizagem

No âmbito curricular, o Ecossistema de Aprendizagem se manifesta por meio de
um design renovado, contemplando novas ambientações e novas formas
pedagógicas. Assim, garante-se o processo de formação integral do aluno,
atendendo às prioridades sociais e à incorporação do uso das novas tecnologias
de informação e comunicação, estas aqui entendidas como elementos
coestruturantes das experiências de aprendizagem.
A Figura a seguir descreve as dimensões que configuram o ecossistema de
aprendizagem. Trata-se de uma confluência de espaços físicos, envolvimento de
alunos, professores e colaboradores, conteúdos e métodos, geração de valor
compartilhado e um novo modelo de gestão acadêmica.
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Figura – Ecossistema Ănima de Aprendizagem

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999
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Esse framework projeta uma inovação organizacional de base, definindo nova
identidade e cultura para a IES.

Embora represente cada elemento

separadamente, como forma de melhor descrevê-lo, entende-se que todos os
componentes estão completamente interconectados ao objetivo de construir
nova imagem institucional, que não decorre apenas do desejo de ser diferente,
mas sim, de implementar ações concretas e integradas de planejamento e de
gestão, orientadas por propósitos comuns sobre como se ensina e se aprende,
que conduzam a resultados palpáveis na vida pessoal, cidadã e profissional dos
estudantes. No contexto do UNIBH, essas ações são o que possibilitará
transformar a universidade, nos próximos anos, num ecossistema de
aprendizagem.
A seguir, serão sucintamente descritos os marcos conceituais dos elementos
que configuram o Ecossistema Ănima de Aprendizagem.
2.2.1.2.

Engajamento do colaborador, do professor e o papel da Inovação

Para Christensen e Eyring (2011)18, o contexto que envolve as instituições de
educação superior se tornou mais competitivo e complexo nos últimos anos,
impondo a necessidade de ruptura com paradigmas ultrapassados de
organização e de gestão, por meio da implementação de uma cultura da
inovação. Para os autores, inovar implica promover modificações de base,
envolvendo desde a forma como se realiza o trabalho cotidiano na universidade,
passando pelo uso natural das novas tecnologias de informação e de
comunicação, pelos modos de atendimento e de relacionamento com os alunos,
cada vez mais interessados em experiências acadêmicas e de relacionamento
institucional diferenciadas, até as escolhas curriculares que definem as práticas
de ensino,

as formas de promover a aprendizagem e de ressignificar a

Christensen, Clayton M, Eyring Henry J. The Innovative University: changing the DNA of higher education
from the inside out. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2011.
Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999
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avaliação. Essas transformações, inevitavelmente, redundam em novo modelo

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

de gestão, impelindo à adoção de atitudes que constroem cultura e identidade
organizacionais próprias.
Para dar cabo dessa tarefa, torna-se necessário, primeiramente, alto nível de
compromisso e de engajamento institucional, por parte dos colaboradores e dos
docentes, com os propósitos da inovação. Os líderes ganham papel de destaque
nesse processo, pois precisam ser a inspiração institucional que constrói tanto o
engajamento dos colaboradores (time de gestores), como, em especial, dos
professores.
Os

colaboradores,

inspirados

pelas

lideranças,

são

os

responsáveis

fundamentais pelo planejamento e execução das metas, respeitando os
objetivos traçados e a eficiência operacional, isto é, fazer mais e melhor sem
aumentar custos. Quanto aos docentes, é na atuação deles que se concentra,
sobretudo, a concretização da cultura e da identidade com o UNIBH, pois é por
meio do engajamento dos professores nos processos de inovação pedagógica,
base da mudança em qualquer escola, que se materializam as intenções
formativas do currículo, das quais o engajamento do aluno no processo de
aprendizagem é decorrência.
Por isso, torna-se estratégica a capacitação contínua dos professores, porque
dela advém a preparação deles para agenciar novas experiências de
aprendizagem na sala de aula e fora dela, para aplicar novas metodologias de
ensino, suportadas por tecnologias, viabilizando, assim, a sedimentação da
cultura de inovação institucional pretendida.
Um tal nível de engajamento, que redunde na sedimentação da cultura de
inovação, exige um modelo de gestão que o promova. Por isso, em 2014,
instituiu-se uma área para a inovação, a quem coube estabelecer eixos
prioritários, que guiassem os processos de implementar a cultura de inovação,
assentada em novos paradigmas identitários, de organização e de gestão. Esses
eixos estruturantes dos projetos estão descritos no Quadro 3.
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Quadro - Eixos estruturantes dos Projetos de Inovação
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Ambiência digital

Docente

Novos espaços de
aprendizagem
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Para o UNIBH, a inovação e o alinhamento com a dinâmica e transformações,
que afetam a educação para o século 21, fortalecem e ampliam o alcance de
nossa missão, visão e valores institucionais.

Em termos curriculares, a

estruturação dos eixos de inovação e dos projetos estão alinhados com a
perspectiva

acadêmica

de

aprendizagem

baseada

na

competência,

potencializada pelo modelo blended learning (ensino híbrido).
A aprendizagem baseada em competências assume que o aluno deve tanto
desenvolver capacidades relacionadas ao saber de base cognitiva, isto é, do
domínio do construir, articular e aplicar conhecimentos, quanto ao saber de base
socioemocional, isto é, do domínio do ser e do conviver, cabendo ao ensino
híbrido ampliar as possibilidades de construção e de aquisição desses saberes,
por meio da integração do ensino presencial ao ensino online, que tanto pode
ocorrer simultaneamente em sala de aula, como recurso didático para o
professor, quanto como ferramenta de suporte e de apoio ao presencial, em
espaços distintos da sala de aula.
Assumir essa perspectiva significa construir, no contexto da gestão, um modelo
de ensino híbrido19 adequado à IES, que se paute pela abordagem pedagógica
estabelecida nas diretrizes institucionais do Projeto Acadêmico, provendo, para
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necessários, bem como a definição clara dos papéis dos estudantes, dos
professores, da tecnologia digital e das equipes de apoio.
Dessa forma, como o foco está na aprendizagem baseada em competências,
torna-se possível organizar o planejamento de experiências de aprendizagem
que combinem atividades presenciais e de ensino online que atendam aos
alunos de maneira personalizada.
Quando o UNIBH se propõe a incorporar ao Design Curricular o Projeto de Vida
de cada um dos estudantes, dá um passo decisivo na direção desse ensino
personalizado não só do ponto de vista da inovação acadêmica, mas também do
ponto de vista da inovação de sua imagem mercadológica.
Ao se sustentar essa diferenciação individualizada no percurso formativo, criase um estreitamento entre a marca das IES e os alunos que nelas estudam, ou
que venham a estudar, permitindo, em escala, a construção de nova relação com
o público real e potencial.
Em síntese, os princípios norteadores do engajamento e do novo modelo de
gestão visam combinar forte compromisso com a inovação, nutrir a criatividade
e a interação entre as pessoas, sedimentando, assim, novo paradigma na
prestação de serviços, que gere novas experiências de valor compartilhado com
todos os stakeholders20, em prol da consolidação da cultura e da identidade
organizacionais, a que nos referimos inicialmente.
2.2.1.2.1. Hiperconexão e as tecnologias digitais educacionais
De acordo com Lemos (2004),21 em pleno século 21, com o desenvolvimento da
computação móvel e das novas tecnologias nômades (laptops, palms, celulares),
a rede transforma-se em um “ambiente” generalizado de conexão, envolvendo o
usuário em plena mobilidade. Se a internet fixa mostrou o potencial agregador

21

LEMOS, André F.M. Cibercultura e Mobilidade. A Era da Conexão. In: LEÃO, Lúcia (org). Derivas.
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das tecnologias de comunicação, a internet móvel está aproximando o homem
do desejo de ubiquidade, fazendo emergir uma nova cultura telemática, com
novas formas de consumo de informação e com novas práticas de sociabilidade.
A era das conexões refere-se, portanto, “a uma nova maneira de se relacionar
no e com o mundo, implica quebra de barreiras físicas e da não linearidade de
tempo e espaço, permite a simultaneidade de eventos e, também, alta
capacidade de geração de movimentos coletivos” (Box 1824)22.
Por essa razão, o uso da tecnologia na IES e nas práticas de ensino
aprendizagem é um requisito inerente à dinâmica do século 21. A IES não
conseguirá responder às demandas dos estudantes sem o uso intensivo e
eficiente da tecnologia.
Para Horn (2015)23, deve ser aplicado um modelo que contemple ensino
presencial e online, que seja híbrido, bem estruturado e que permita a interação
constante entre as pessoas e a ampliação das possibilidades de construção e
de aquisição de saberes.
O ensino híbrido, na perspectiva dessa ampliação das possibilidades de
construção e de aquisição de saberes, encontra seu principal esteio nas
tecnologias móveis dos notebooks, celulares, smartphones e tablets, dadas as
características de portabilidade, versatilidade, escalabilidade e acessibilidade
que esses dispositivos agregam. A interação e integração do ensino, mediadas
pelas novas tecnologias, permitirá construir, para a IES, uma verdadeira
Educação Móvel, onde não mais haverá fronteiras ou dicotomias entre quando
e onde os estudantes aprendem, sejam nos tempos e espaços físicos, sejam nos
virtuais. Nesse sentido, as tecnologias portáteis ou nômades vieram romper com
os limites de tempo e de espaço em todas as esferas das atividades humanas

22
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[BOX1824 é agência especializada em pesquisas sobre tendências de consumo, de comportamento e de
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entrevistados mais de 3 mil jovens, em 146 cidades, com o objetivo de detectar seus desejos de mudança
e antecipar os movimentos de um novo Brasil].
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no contexto da vida contemporânea, permitindo a qualquer pessoa aprender em
todo momento e em qualquer lugar.
A universidade, espaço socialmente institucionalizado como locus de produção
e de difusão do saber acadêmico-científico, de preparação das novas gerações
para vida cidadã e profissional, deve adiantar-se a essas mudanças,
consolidando novos paradigmas de produção e de difusão do conhecimento de
forma colaborativa, participativa e integrada à dinâmica das transformações
socioculturais, políticas, econômicas e tecnológicas. Incorporar o desafio da
construção de uma Educação Móvel, naturalmente híbrida, deixa de ser, então,
uma escolha e passa a ser uma necessidade.
Por outro lado, a necessidade de se incorporar tecnologias digitais educacionais
está condicionada à análise dos objetivos do processo de ensino-aprendizagem,
do contexto em que estão inseridos alunos e professores e dos conteúdos que
serão explorados em cada disciplina do curso. Estamos falando que não é
tecnologia por tecnologia, mas aquela que, com objetivos pedagógicos claros, e,
dado o que cada formação pretende, possa abrir um leque enorme de
possibilidades de aprendizagem.
Essa prática educacional pode ser projetada a partir de uma concepção de
dispositivo informacional, o que significa a apresentação não linear dos
conteúdos e das possibilidades de interligações e acesso entre eles. Esse
planejamento contempla, também, o dispositivo comunicacional, que abre ou
restringe “navegações” para que as pessoas envolvidas no processo de
comunicação possam interagir entre si por meio das ferramentas educacionais
que são acessadas via ambiente multimidiático.
A

utilização

de

estratégias

multimídias

pode

tornar

o

ambiente

educacional rico em situações propícias para que o aluno e o professor
experenciem, de forma significativa, a busca pela informação, a compreensão
dos conceitos e das relações complexas que os conectam, a aplicação do
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conteúdo apreendido por meio de situações-problema, a análise crítica da área
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reconhecimento de padrões estabelecidos dos temas discutidos e a avaliação
para se formar opinião própria diante dos desafios propostos.
Entendemos, portanto, que as tecnologias digitais são recursos para
potencializar a aprendizagem e, ao mesmo tempo, valorizar os momentos de
ensino presencial, em que a mediação é feita pelo professor, envolvendo
atividades colaborativas com os pares em sala de aula. Educação a todo tempo,
em todos os momentos, em qualquer lugar.
2.2.1.3.

Carreira e a Formação de Competências para o Século 21

De acordo com o Fórum Econômico Mundial (2015), nos países ao redor do
mundo, economias estão crescendo baseadas em criatividade, inovação,
colaboração e tecnologia. Por essa razão, o trabalho qualificado está cada vez
mais centrado em exigências profissionais voltadas para as capacidades de
solução de problemas não estruturados e em análises efetivas da informação,
levando praticamente à extinção os postos de trabalhos centrados em
habilidades exclusivamente manuais e mecânicas, o que vem alterando muitos
aspectos da vida e das relações entre mercado e carreira.
Tais exigências de nova qualificação para o trabalho podem ser comprovadas
quando se constata que um terço das companhias globais registraram, em 2014,
dificuldades de preencher vagas devido à escassez de pessoas com
competências e habilidades essenciais para o desempenho das novas funções
trazidas pela revolução tecnológica em curso.24
No contexto do Ecossistema Ănima de Aprendizagem, esse cenário conjuntural
de mudanças nas relações entre mercado e carreira torna-se absolutamente
relevante, por reafirmar a necessidade de referenciar curricularmente a formação
dos estudantes no desenvolvimento de competências e habilidades. Em termos
didático-metodológicos de abordagem do conhecimento, isso significa adotar
metodologias ativas de ensino, que permitam aos estudantes o exercício
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interdisciplinar permanente do pensamento crítico, da resolução de problemas,
da criatividade e da inovação, articuladas a um itinerário de formação flexível e
personalizado.
Dentre essas metodologias, o trabalho com projetos interdisciplinares, definidos
como componentes do currículo da IES,
flexibilidade

e

de

personalização

de

abre e amplia a perspectiva de
itinerários formativos,

por

criar

oportunidades para que cada estudante construa, na trajetória universitária, seu
portfólio de projetos, de estudos, e de experiências, articulado às escolhas de
seu projeto de vida, à visão de mundo e de carreira, possibilitando-lhe, dentre os
territórios de conhecimento mapeados, aqueles que melhor atendam ao seu
Projeto de Carreira Profissional.
A

universidade,

assim,

abre-se

para

incorporar,

curricularmente,

as

necessidades e desejos dos estudantes, para auxiliá-los nas escolhas dos
melhores caminhos, em função dos objetivos de vida pessoal e profissional que
buscam alcançar.
Atender ao Projeto de Carreira dos estudantes implica dois olhares:
(I) para a formação em perspectiva, isto é, antecipar, no que for possível,
o cenário profissional com que os estudantes vão se deparar ao concluir
a formação inicial;
(II) para o estreitamento da relação institucional com o mercado de
trabalho, chamando as empresas e organizações para o diálogo.
Disso tem resultado uma presença cada vez mais constante das empresas nos
campi, permitindo consolidar o conceito de trabalhabilidade. Mais do que
empregabilidade, trabalhabilidade traduz a noção de que os egressos de uma
instituição de ensino não devem ser preparados para um emprego específico.
Devem, em vez disso, desenvolver as competências e habilidades para se
manterem atuantes no mercado de trabalho após formados, conscientes, porém,

Página

que esse novo mundo do trabalho e dos negócios, perenemente em

60
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transformação, possa lhes apresentar. Pair (2005)25 afirma: “na situação atual da
economia, o crescimento só pode realizar-se com trabalhadores bem formados;
as novas ocupações só emergirão se aqueles que a exercem prestarem um
serviço efetivo. Portanto, não se trata apenas de se formar para os empregos
existentes, mas para tornar possível a criação de novos empregos”.
Nesse contexto da trabalhabilidade como dimensão formativa, em que a
metodologia de projetos surge como uma das alavancas para o desenvolvimento
de competências e habilidades no campo profissional, há que se oferecer novos
espaços em que o exercício de socialização, de experimentação e de
prototipação tenha lugar.
Para além da tarefa mesma de elaborar projetos interdisciplinares apenas para
fazer frente às exigências da matriz curricular, espera-se um emprego dessa
metodologia de ensino combinada com “ideação”, dando conta, também, de
estimular a criação e a inovação, promover autonomia dos estudantes e
possibilitar, aos professores, o acesso a uma diversidade de outras metodologias
de ensino que promovam rupturas com os modelos lineares tradicionais de
absorção de conteúdo, levando-os a assumir papel mais estratégico e relevante
de agentes facilitadores das aprendizagens potencializadas por esses novos
espaços: co-working, espaços maker, salas de projetos, de metodologias ativas
e outros.
Ao se vislumbrar uma escola que significa curricularmente problemas reais, por
meio de conexões entre mercado de trabalho e sociedade, aposta-se

na

aproximação dos estudantes de uma cultura de realização, em que espaços
diferenciados para educar estimulem maneiras diferenciadas de ensinar,
motivando os professores a se tornem estimuladores das atitudes de
empreendedorismo, de criação de startups e de outras iniciativas que sejam fruto
da escolha dos caminhos que melhor atendam aos interesses de formação dos
próprios estudantes, sem perder de vista as necessidades da sua formação

PAIR, Claude. A formação Profissional, Ontem, Hoje e Amanhã. In: DELLORS, Jacques (org). Educação
para o século XXI. Porto Alegre:Artmed,2005.
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estudantes também engajados, levando ambos à reapropriação dos espaços
físicos dentro e fora da universidade, na perspectiva de uma sala de aula
ampliada, conectada com a vida e com o mundo.
2.2.1.4.

Internacionalização

Partindo-se do ponto de vista da sala de aula ampliada apresentado, torna-se
natural, por pressuposto, tratar da relação dos estudantes com o mundo,
entendendo que o alcance de sua formação deve lhes possibilitar ultrapassar os
limites de compreensão da realidade de seu entorno. Trata-se de assumir, como
propósito educativo, a formação de sujeitos que percebam seu papel como
cidadãos no contexto social em que estão inseridos, com direitos e deveres, mas
que, ao mesmo tempo, se reconheçam e atuem como cidadãos do planeta.
Nesse propósito de desenvolver nos estudantes consciência de cidadania
planetária, entende-se que a educação não pode limitar-lhes as experiências de
aprendizagem apenas às vivências de seu entorno. Torná-los conscientes de
que são cidadãos do mundo implica criar oportunidades para que confrontem
desafios sociais, culturais, políticos, econômicos e ambientais de sua realidade
local, mas com capacidade de estabelecer conexões significativas com a forma
como esses mesmos desafios se apresentam no contexto da realidade global.
Fazer sentido das leituras da realidade local, no contexto das leituras da
realidade global, constitui um tipo específico de letramento, a que se tem
denominado de letramento transcultural.
Nessa categoria de letramento, entram em jogo capacidades específicas de
leituras de contexto, que contribuem para o desenvolvimento do pensamento
crítico, pois se adquire a compreensão de que os sentidos sobre a realidade não
são imanentes, mas construtos produzidos por certo conjunto de fatores de
ordem ideológica, política, econômica, social e, sobretudo, cultural.
Por esse ponto de vista, o sentido de construir uma educação global adquire
novos contornos e justifica, no contexto do Ecossistema Ănima de
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Institucional, metas que contemplem possibilidades de os estudantes
vivenciarem experiências internacionais de aprendizagem em seus cursos.
Entendido inicialmente como oportunidade para conhecer novos modelos de
ensino, de visitar instituições-referência, para estabelecer contato com
profissionais de diferentes áreas do conhecimento e ampliar oportunidades de
intercâmbio para alunos e docentes, por meio de acesso a cursos e programas
de língua estrangeira, o conceito de internacionalização se expande, agora, para
incentivar uma postura mais empreendedora e inovadora entre as IES do Grupo.
Com a introdução do Ecossistema Ănima de Aprendizagem, passa-se a buscar
a internacionalização dos currículos, a oferta de disciplinas em outras línguas,
notadamente em inglês e espanhol, o fortalecimento da mobilidade docente e a
concretização de parcerias estratégicas voltadas para a pesquisa e a inovação
e, ainda, as oportunidades de estágio em empresas estrangeiras sediadas no
país.
A Internacionalização define, assim, alguns caminhos para a consolidação de
seus propósitos:
a)

entendimento da necessidade de fortalecer as intenções formativas
dos estudantes como cidadãos locais e globais;

b)

implementação dos princípios básicos do letramento transcultural, por
meio da descrição dos saberes (competências e habilidades) a ele
relacionados;

c)

inserção dos saberes do letramento transcultural nos currículos, por
meio do LAI e do LAIV;

d)

capacitação

dos

docentes

para

que

saibam

explorar,

metodologicamente, os princípios da educação globalizada e
globalizadora;
e)

construção das possibilidades de trocas de saberes e de

Página

63

experiências, por meio de parcerias e de programas internacionais
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que possibilitem o intercâmbio bilateral (remissivo e receptivo) para
discentes e docentes.
A formação pretendida para os estudantes, portanto, voltada para o
desenvolvimento de competências e para a trabalhabilidade, com o emprego de
metodologias ativas, potencializa-se pela internacionalização. Esta nasce da
visão de que a educação superior deve responsabilizar-se por uma formação
que assegure o conhecimento profundo dos problemas comuns à maioria das
nações.
Caracteriza-se, assim, pela interação entre as várias culturas, por meio do
ensino, da pesquisa e da extensão. Na prática, para além dos inegáveis valores
que agrega ao desenvolvimento formativo de discentes e docentes, a
internacionalização cumpre função primordial de

promover a cooperação

internacional para a melhoria da capacitação profissional, para a realização de
projetos compartilhados de pesquisa, para a participação no desenvolvimento
industrial, econômico e social dos países envolvidos, contribuindo ainda, de
forma indelével, para a consolidação da boa imagem universitária perante a
comunidade.
Para tanto, uma das primeiras iniciativas foi a constituição de um Comitê de
Internacionalização, que almeja constituir uma rede de relacionamento com
outros países, e que tem como objetivo, além do desenvolvimento dessas
relações estratégicas, elevar o UNIBH tornando-o parte do ecossistema
internacional. Dessa maneira, a internacionalização deixa de ser um projeto e
passa a ser um conceito que fundamenta a formação humanística e a carreira.
São quatro os eixos estruturantes da internacionalização: 1) mobilidade
acadêmica; 2) inovação no ensino; 3) a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão;
4) competências transculturais e linguísticas. Os eixos são sustentados por
um eixo perpendicular de modo a conceber-se a internacionalização em toda sua
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Figura – Eixos estruturantes da Internacionalização

A partir dessa definição, foram delineados os escopos de atuação para cada um
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dos eixos, conforme explicitado a seguir.
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5 – Eixos transversal e perpendicular: competências e atividades
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A ideia é que a estrutura de Internacionalização do UNIBH seja pensada para
atravessar os limites da Reitoria, alcançando toda a universidade e o mundo.
Como premissa institucional, é fundamental que exista a interação de diversos
atores e tenha o suporte técnico tanto do setor jurídico (posicionamento oficial
no que tange aos regulamentos, editais de mobilidade e hosting, cartas-convite,
convênios etc.) quanto do de Marketing (site, e-mail, padronização do material
produzido, cartilhas etc.). O Comitê já estabeleceu uma estrutura de
organograma.
Figura – Organograma da Internacionalização

As propostas de ações para o quinquênio 2017-2021 constam no primeiro
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capítulo deste documento.
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2.3.

PROJETO

ACADÊMICO:

DIRETRIZES

CURRICULARES

INSTITUCIONAIS
No âmbito curricular, o Ecossistema de Aprendizagem se manifesta por meio de
um design renovado, contemplando novas ambientações e novas formas
pedagógicas. Assim, garante-se o processo de formação integral do aluno,
atendendo às prioridades sociais e à incorporação do uso das novas tecnologias
de informação e comunicação, aqui entendidas como elementos coestruturantes
das experiências de aprendizagem. A organização curricular do UNIBH
fundamenta-se em uma visão transversal e interdisciplinar da educação e dos
conteúdos necessários à formação acadêmica, dispostos a partir das
capacidades e habilidades exigidas para a formação pretendida para os alunos.
Para enfrentar este desafio propomos um

novo Design Curricular que

ressignifica e potencializa a formação integral do aluno através de um currículo
referenciado em competências e que traz, no Projeto de Vida como componente
curricular, uma série de proposições acerca de um processo educativo que se
deseja mais amplo, pretendendo provocar, no currículo, a construção de
componentes favorecedores de percursos formativos que não dependam tão
somente das instituições e dos educadores para se constituir, mas que formem
uma rede de relações em que a figura do educando ocupe o centro das ações.
Por essa razão, o percurso do Projeto de Vida é orientado pelo objetivo de fazer
com que cada educando construa –ora por meio de escolhas próprias, ora por
meio de sugestões – um encadeamento de atividades formativas que o conduza
a um processo constante de desenvolvimento pessoal, social e profissional.
O Ecossistema Ănima de Aprendizagem projeta, então,

COSTA, A.C.G. da. Mudar o conteúdo, o método e a gestão - Folha Online - Sinapse: 29/07/2003.
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u508.shtml. Acesso em: 28.fev.2016.
Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999
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[...] uma escola inteiramente renovada em conteúdo, método e gestão.
Uma escola e três revoluções. A revolução de conteúdo responderia
por profundas mudanças no que se ensina e no que se aprende. A
revolução de método reinventaria inteiramente o como aprender e
ensinar. E, finalmente, a revolução de gestão subverteria o uso do
espaço, do tempo, das relações entre as pessoas e do uso dos
recursos físicos, técnicos e materiais disponíveis” (COSTA, 2003).26
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Diante do exposto, cabe-nos a seguinte indagação: se a Universidade, como
Ecossistema, é uma rede que conecta os agentes e projeta uma escola renovada
em conteúdo, método e gestão, quais os fios que constituem a urdidura
responsável por conferir sustentação aos demais fios que desenharão a trama,
a tessitura dessa rede?
Esta pergunta nos remete à outra: que alunos e alunas queremos formar? A
necessidade de apresentar respostas inspiradoras a ambas as perguntas
colocam-nos, por pressuposto, sob a necessidade de estabelecer diretrizes
curriculares institucionais, que nada mais são do que os fios da urdidura que
sustentarão a rede do Ecossistema.
2.3.1.

FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES

A formação pretendida para os estudantes é uma formação integral, que visa
tanto à dimensão global da Educação quanto à sua dimensão específica, focada
na carreira dos alunos. Para que esse objetivo seja alcançado, os cursos não
mais poderão permanecer “preparando” recursos humanos “despreparados”, ou
seja, sem aptidões, capacidades, habilidades e domínios necessários ao
permanente e periódico

ajustamento às exigências

sociais,

políticas,

econômicas, ambientais, tecnológicas e profissionais do mundo do trabalho e do
mundo dos negócios.
Com efeito, segundo as DCN, a educação no Ensino Superior deve se pautar
pela formação de profissionais aptos a mudanças e, portanto, adaptáveis. Isso
significa que esses profissionais deverão ser preparados para lidar com os
desafios e as incertezas intrínsecos ao século 21 e apresentar respostas
adequadas à complexidade dos problemas que se apresentam.
Assim, para ajudar os estudantes a desenvolver esse perfil profissional, principal
justificativa para a busca de uma formação universitária, e enriquecê-lo com a
nossa proposta de formação integral, buscamos inspiração nos quatro pilares da
Educação, segundo o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional
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sobre Educação para o Século 21, a saber:
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▪ APRENDER A CONHECER, que preconiza o desenvolvimento do potencial
cognitivo dos alunos e de sua capacidade de aprender a aprender, que lhes
permite beneficiarem-se das oportunidades oferecidas pela Educação ao
longo de toda a vida, bem como da combinação de aspectos culturais com
os conteúdos das disciplinas cursadas.
▪ APRENDER A FAZER, que defende a criação de oportunidades para que os
alunos possam adquirir competências e desenvolver habilidades que os
tornem aptos a resolver problemas aplicando, para isso, todo o conhecimento
construído, a enfrentar situações profissionais, a trabalhar em equipe e a
negociar sentidos, no âmbito das diversas experiências sociais e de trabalho.
▪ APRENDER A CONVIVER, que permite aos alunos atuar na perspectiva
tanto da solidariedade, desenvolvendo a compreensão do outro e a
percepção das interdependências, quanto do respeito aos valores da paz, do
pluralismo cultural, da diversidade étnica-racial e das contribuições das
culturas africana e indígena para a formação da cultura brasileira,
desenvolvendo a tolerância e superando antigos paradigmas, como o do
preconceito e o da discriminação, por exemplo.
▪ APRENDER A SER, que garante um melhor desenvolvimento das atitudes
dos alunos, para que eles se coloquem sempre à altura de ações pautadas
por uma maior capacidade de autonomia, de discernimento e de
responsabilidade pessoal. Para tal, devem repensar suas relações de
sociabilidade e desenvolver uma postura mais ética, cooperativa e cidadã, e,
ao mesmo tempo, fortalecer suas potencialidades individuais: memória,
raciocínio, sentido estético, capacidade física, aptidão para a comunicação,
autoconhecimento.
Cientes desses quatro pilares da Educação e dos desafios e das incertezas
deste século, CHU et al. (2012)27 mapearam as habilidades necessárias ao
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enfrentamento dos desafios e das incertezas deste século, oriundas
principalmente das mudanças ocorridas na economia e na produção, e dividiramnas em três grupos de competências: (1) aprendizagem e inovação, (2)
letramentos digitais e (3) vida e carreira, conforme pode ser observado no
Quadro abaixo.

Quadro – Competências relacionadas a cada grupo de habilidades para o Século 21

Fonte: CHU et al., 2012, p. 21. Tradução dos autores.

Ao endereçarmos não apenas os pilares da Educação para o século 21, mas
também as competências e habilidades necessárias para uma atuação
consciente e cidadã na sociedade contemporânea, contribuímos para a
formação integral de nossos estudantes, formação essa que contempla três
dimensões: a dimensão do indivíduo, a dimensão do cidadão e a dimensão do
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profissional, como mostrado pela Figura a seguir.
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Figura – Formação Integral dos Educandos

A formação do indivíduo centra-se no desenvolvimento da capacidade de
aprender com autonomia, na habilidade de problematizar (i.e., identificar,
descrever e solucionar problemas), no desenvolvimento de características como
a criatividade, a proatividade, o autocontrole, a cooperação, a motivação, a
habilidade interpessoal, a atitude interdisciplinar e a capacidade de trabalhar
individual e colaborativamente, além de habilidades que promovam o letramento
e o numeramento, que desenvolvam o raciocínio lógico-matemático e que
permitam a familiarização do aluno com os processos de construção do
conhecimento

científico.

Todo

esse

trabalho

visa,

principalmente,

ao

desenvolvimento das capacidades de cooperação e de autonomia dos alunos.
A formação do cidadão, por sua vez, compromete-se com a educação de
cidadãos éticos e responsáveis com o outro e o ambiente, sensíveis às
necessidades locais e globais, conscientes das implicações globais das decisões
tomadas em esferas locais, e preparados para agir nesses contextos de forma a
respeitar a interdependência entre os negócios e a sociedade. Os alunos são
orientados a tomar consciência de seus direitos e deveres e a adotar uma
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postura mais aberta à diversidade e à pluralidade cultural.
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A formação do profissional relaciona-se, principalmente, ao conhecimento
técnico, à qualificação profissional e à trabalhabilidade28. Essas três dimensões
norteiam o desenvolvimento de uma série de habilidades necessárias à atuação
consciente em contextos de trabalho de alta complexidade e ambiguidade, de
forma a preparar o profissional para a atuação em um mercado de trabalho
sujeito a rápidas e constantes transformações. Essas habilidades incluem, entre
outras, habilidade de se comunicar oralmente e por escrito, de trabalhar em
equipe, de negociar, de liderar, de responder às mudanças, de encontrar
soluções originais, criativas e inovadoras para os problemas, de aprender com
os erros, de equilibrar soluções de curto e longo prazos, de perceber a
interdependência das ações, de entender o amplo cenário político, econômico,
social e ambiental, e de construir relações com o setor produtivo.
Esse alinhamento do eixo profissional com os pilares da Educação para o século
21 orienta a identidade formativa dos alunos, a qualidade do ensino, a inovação
das práticas pedagógicas e o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN, segundo a qual deve-se proporcionar aos alunos
uma formação ampla, diversificada e, ao mesmo tempo, flexível, a fim de
propiciar-lhes um amplo e

irrestrito acesso

ao

conhecimento e ao

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao indivíduo, ao
cidadão e ao profissional. É esse alinhamento que cria oportunidades para que
os alunos, durante seu percurso formativo, vivenciem a abordagem de questões
e temáticas transversais essenciais à sua formação humanística e cidadã, como
a multiculturalidade e a pluralidade étnico-racial brasileiras, e a educação
ambiental.
2.3.1.1.

Projeto de Vida

Como visto, a formação de pessoas autônomas, engajadas, produtivas e
atuantes representa um desafio para as instituições educacionais em todo o
mundo. No Brasil, particularmente, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96
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expôs claramente que o objetivo principal da educação é a formação integral do
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educando, considerando, para além do seu desenvolvimento como pessoa, a
sua atuação cidadã e a sua qualificação para o trabalho.
Desde então, inúmeros debates, pesquisas e iniciativas de organizações
governamentais e não governamentais têm problematizado a inoperância dos
nossos modelos de escola, a relação professor-aluno e a avaliação.
Considerados anódinos, tais modelos arraigados em concepções conservadoras
de ensino-aprendizagem não mais fazem frente às necessidades dos estudantes
na contemporaneidade.
Partindo dessa constatação, o conceito de currículo deve ultrapassar certas
obsolescências pedagógicas, como permanecer circunscrito apenas às ementas
das disciplinas que compõem a matriz curricular dos cursos, e confinar a
aprendizagem apenas ao espaço da sala de aula e aos muros da escola. Isso
tem se mostrado insuficiente para que, ao final, os egressos possam lidar em
sua vida com realidades e papéis sociais em constante transformação, o que
inclui o desafio da vida nas grandes metrópoles; a emergência de uma cidadania
global; a sustentabilidade; a escassez das fontes de energia; novas e voláteis
relações de produção e consumo; a inserção e a permanência no mundo do
trabalho; os avanços tecnológicos e, finalmente, as profundas mudanças nas
relações interpessoais, tanto na dimensão privada quanto na dimensão
institucional (instituições privadas e governamentais).
O Projeto de Vida, no contexto do Ecossistema Ănima de Aprendizagem, tornase, assim, um conjunto de ações pedagógicas que abordam conteúdos
essenciais para o desenvolvimento do protagonismo social no contexto do
século 21, em íntimo diálogo com os desafios do mundo contemporâneo e com
os propósitos de formação expressos, por decorrência, no Projeto Acadêmico e
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Dessa forma, apresenta-se como um conjunto de proposições conceituais
acerca do processo educativo que se deseja mais amplo, inserindo a IES e a

intuito de ressignificar seus papéis e as bases em que se dará a relação
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todas as comunidades que as constituem, internas e externas, numa rede de
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professor-aluno, no interior da experiência mesma de aprendizagem que os
define.
Em seu escopo conceitual, o Projeto de Vida, no currículo, pretende ainda
estimular a construção de componentes favorecedores de percursos formativos
que não dependam tão somente das instituições e dos educadores para se
constituir, mas que formem uma rede de relações em que a figura do educando
ocupe o centro das ações.
Por essa razão, o percurso do Projeto de Vida é orientado pelo objetivo de fazer
com que cada educando construa, ora por meio de escolhas próprias, ora por
meio de sugestões, um encadeamento de atividades formativas que o conduza
a um processo de constante desenvolvimento pessoal, social e profissional.
2.3.1.1.1. Itinerários formativos: identidade, cidadania e trabalhabilidade
As ações pedagógicas do Projeto de Vida são consequência direta do horizonte
formativo almejado: um jovem autônomo, engajado, produtivo e atuante. Cada
uma das características associadas ao jovem que queremos formar29 se
relaciona, em alguma medida, a aspectos de Identidade, de Cidadania e de
Trabalhabilidade.
Identidade
O Projeto de Vida aborda a Identidade como um conjunto de traços e
características

de

um

indivíduo.

Os

processos

educacionais,

predominantemente, tendem a não valorizar características individuais,
tampouco oferecer mecanismos que possibilitem aos alunos um processo de
investigação e questionamento que resulte em melhores e mais bem pensadas
escolhas acerca de suas vidas. Uma vez que a valorização de aspectos
individuais é o ponto de partida para o desenvolvimento do Projeto de Vida
(quem sou eu?), é importante ressaltar que, por princípio, não se trabalha com
modelos a serem atingidos. Para o Projeto de Vida, o que importa é estimular os
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Entenda-se “formar” como uma interação entre a instituição educacional, o educador e o próprio
educando, este último cada vez mais responsável pela sua formação.
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interesses e o potencial de cada indivíduo na forma de sua Identidade Social,
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isto é, os traços e características de personalidade que são construídos na
intersecção entre o “individual” e o “coletivo”.
Cidadania
A Cidadania estabelece o status de pertencimento do indivíduo a uma
comunidade politicamente organizada. O cidadão que nos interessa aqui é o
indivíduo com direitos e deveres, capaz não apenas de compreender seu entorno
social mas também de atuar nele (TORO, 1997).30
A atuação cidadã no mundo contemporâneo impõe, no entanto, grandes
desafios, uma vez que a relação dos indivíduos com seu entorno se expande
para além das fronteiras nacionais. Isso nos leva a pensar em uma cidadania
global com forte impacto nas discussões acerca de equidade social e
sustentabilidade, conforme pudemos abordar anteriormente ao tratar do
elemento “internacionalização”, uma das dimensões do Ecossistema Ănima de
Aprendizagem.
Trabalhabilidade
A Trabalhabilidade trata da capacidade de as pessoas se manterem inseridas e
atuantes no mercado de trabalho, sem o emprego como sua única preocupação.
Com a complexidade do mercado atual, que apresenta um ambiente muito
diverso, os fatores comportamentais pesam muito mais que os critérios técnicos.
Assim, o grande desafio é justamente adquirir e desenvolver competências e
habilidades, ora aperfeiçoando a capacidade de atuação em parceria, ora
assumindo posições de liderança, de forma a aproveitar o potencial dos
indivíduos e dos grupos.
A multiplicidade de características necessárias a uma atuação ética e consciente

TORO, J.B. Códigos da Modernidade. Trad.: COSTA, A.C.G. Porto Alegre: Fundação Maurício Sirotsky
Sobrinho, 1997.
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na sociedade do século 21 é um desafio posto às empresas, às instituições
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educacionais e aos jovens que estão iniciando a vida profissional em um mundo
com crescentes e complexas exigências, conforme explicitado.
A Identidade, a Cidadania e a Trabalhabilidade representam, portanto, formas
de ser, estar e atuar no mundo. Por esse motivo, esses conceitos foram o ponto
de partida para a estruturação de três domínios de formação do Projeto de Vida,
a saber:


Identidade (Eu comigo mesmo): Compreender-se, aceitar-se e saber
usar suas habilidades para crescer, realizar-se e buscar o seu bemestar (aprender a ser).



Cidadania (Eu no mundo): Relacionar-se de forma harmoniosa e
produtiva com as outras pessoas na família, na universidade, na
comunidade, no trabalho e em outros lugares e situações (aprender
a conviver).



Trabalhabilidade (Eu no mundo do trabalho): Estabelecer uma nova
condição do indivíduo diante do atual cenário do mundo do trabalho,
que demarca a importância do domínio dos próprios instrumentos do
conhecimento (aprender a conhecer), das relações interpessoais e
do equilíbrio intrapessoal como fatores cruciais não só da
trabalhabilidade, mas também da ampliação da empregabilidade
(aprender a fazer).
Aprender a conhecer e aprender a fazer estão, em larga medida,
indissociáveis, [já que o desafio da formação profissional estaria em]
como ensinar o aluno a por em prática os seus conhecimentos e,
também, como adaptar a educação ao trabalho futuro quando não se
pode prever qual será a sua evolução” (DELORS, 2003, p.93). 31

Para que o Projeto de Vida consiga endereçar a formação integral dos
estudantes, na perspectiva de se constituírem itinerários formativos que
abordem conteúdos essenciais para o desenvolvimento do protagonismo social
no contexto do século 21, estruturou-se um complexo temático configurado por
um conjunto de 8 (oito) temas capazes de captar dimensões significativas de

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. MEC/UNESCO.2ed. São Paulo: Cortez, 2003
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determinados fenômenos extraídos da realidade e da prática social e

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

profissional:

Identidade,

Diversidade,

Comunicação,

Colaboração;

Criatividade e Inovação, Pensamento Crítico e Resolução de Problemas e
Planejamento e Gestão, como mostra a Figura a seguir.
Figura – Complexo Temático Projeto de Vida – LAI

Os temas Identidade e Diversidade, como eixos estruturantes e pontos de
convergência, estabelecem inter-relação transversal com os demais temas:
Comunicação; Colaboração; Criatividade e Inovação; Pensamento Crítico e
Resolução de Problemas; e Planejamento e Gestão.
Para se desenvolverem os itinerários formativos, cada um desses temas de
formação desdobra-se em áreas de competências, descritas por um conjunto de
habilidade que mobilizam, operam e aplicam conhecimentos (conteúdos) em
situações concretas, constituindo uma Matriz Referencial de Competências,
instrumento norteador com clara indicação do nível de proficiência que os
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estudantes precisam desenvolver em cada uma das competências mapeadas.
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A Matriz Referencial de Competências está vinculada ao componente curricular
Laboratório de Aprendizagem Integrada, cuja função primordial é materializar,
do ponto de vista operacional do currículo, o conjunto de proposições conceituais
acerca do processo educativo descrito no Projeto de Vida.
2.3.1.2.

Laboratório de Aprendizagem Integrada - LAI

O Laboratório de Aprendizagem Integrada - LAI - é o componente curricular que,
no âmbito da dimensão Projeto de Vida do Ecossistema Ănima de
Aprendizagem, define-se como a face prática e operacional das experiências de
aprendizagem suportadas pelo apoio das novas tecnologias, configurando-se
como elemento estruturante estratégico de inovação das práticas pedagógicas,
que orienta a identidade formativa de alunos e alunas de maneira ampla,
diversificada e, ao mesmo tempo, flexível, a fim de propiciar-lhes um amplo e
irrestrito acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento de habilidades e
competências, em articulação com os propósitos formativos explicitados no
Projeto Acadêmico e nos PPC: o seu desenvolvimento como indivíduo (eu
comigo mesmo), como cidadão (eu com o mundo) e como profissional (eu com
o mundo do trabalho).
Como irradiador dessa formação integral para todos os demais componentes do
currículo, o LAI faz emergir, transversalmente, vivências personalizadas do
processo de conhecimento, do aprender a aprender, e não, simplesmente, a
aquisição de conhecimentos supostamente já prontos e disponíveis. Ele ajuda a
integrar dois pilares que sustentam a maneira de entender a educação: a
melhoria da qualidade das práticas pedagógicas e o compromisso social. Devido
a tais princípios de integração, o LAI concentra e expande para todos os demais
componentes do currículo os temas e subtemas vinculados às prioridades
sociais contemporâneas, entendendo tais conjuntos de temas como a base da
formação geral humanística dos estudantes e como elementos fundadores de
uma nova ética, pautada pelos princípios da solidariedade humana, da
diversidade e do cuidado para consigo mesmo, para com o outro e para com o
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Planeta, conforme exposto na conceituação do Ecossistema Ănima de
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Em suma, o LAI congrega a compreensão de que o conhecimento humano, na
atual conjuntura social, não pode mais se restringir à operação mental,
puramente cognitiva. Deve, sim, expandir-se para o entendimento de que “toda
ativação da inteligência está entretecida de emoções” (ASSMANN, 2011, p.34).32
Orientado por essas bases conceituais curriculares, e em termos práticooperacionais, o LAI é o espaço que tem como objetivo principal experimentar,
aplicar, criar, integrar e complementar conhecimentos no interior do processo de
construção desses mesmos conhecimentos pelos estudantes. Por meio dessa
visão, o conceito de laboratório, comumente associado à noção de espaço físico
para estudos científicos e técnicos, expande-se para designar todos e quaisquer
espaços e tempos, virtuais ou reais, dedicados à investigação, experimentação
e vivência colaborativas em torno da produção do conhecimento, criando-se
novas e diferenciadas oportunidades didáticas de interação e de mediação das
aprendizagens.33
O LAI, configura-se, assim, como componente curricular estratégico, por
proporcionar ampliação de espaços e tempos onde os estudantes tenham
oportunidades de acesso a materiais e atividades por meio dos quais eles
possam se tornar gestores de suas aprendizagens, experimentando diversas
situações concretas e necessárias ao seu desenvolvimento, em percurso
formativo flexível e adaptável, adotando-se as seguintes linhas-guias como
critérios básicos de operação:
a)

experimento e integração dos conhecimentos teóricos e práticos
como fonte de aprendizagem significativa e do crescimento individual
e coletivo.

b)

estudo e debate dos principais temas contemporâneos de formação
geral, articulados às bases teóricas da formação específica.
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c)

desafios principais da sociedade contemporânea multicultural e
princípios elementares do exercício pleno da cidadania.

d)

exercício pleno da liberdade de pensamento, de sentimento e de
imaginação, de forma lógica, crítica, analítica e criativa, em prol do
desenvolvimento do talento e das habilidades pessoais em potencial.

e)

promoção de aprofundamento e de autoavaliação crítica das
capacidades individuais na perspectiva de ampliar competências para
planejar e promover mudanças significativas na vida pessoal,
profissional e social.

Como elemento integrante, estruturante e transversal (transversátil34) das
matrizes curriculares dos cursos, o LAI materializa-se como disciplina presencial
nos módulos A e B do ciclo inicial de aprendizagem Nos demais módulos e ciclos
intermediários de aprendizagem da matriz curricular, o LAI desenvolve-se como
componente obrigatório do conjunto das Atividades Complementares de
Graduação (ACG) previstas nos currículos dos cursos.
Assim, tanto quando ofertado presencialmente, em forma de disciplina, como
quando integrado à carga horária de ACG, o LAI será suportado por uma
plataforma virtual gamificada e multimídia, que congrega as trilhas de formação
previstas no escopo do Projeto de Vida, uma das dimensões do Ecossistema
Ănima de Aprendizagem. A essa plataforma dá-se o nome de Laboratório de
Aprendizagem Integrada Virtual - LAIV.
O LAI apresenta, portanto, três configurações:
(i)

LAI presencial, materializado como disciplina na matriz;

O termo “transversátil” objetiva ampliar o alcance semântico de “transversal”. É um neologismo proposto
por ASSMANN (2011) para enfatizar a natureza dinâmica, plástica e fluida do conhecimento na
contemporaneidade, bem como expressar a necessidade de substituir a pedagogia das certezas e dos
saberes pré-fixados por uma pedagogia da complexidade, que saiba trabalhar com conceitos abertos para
a surpresa e o imprevisto. Para saber mais, consulte: ASSMANN, H. Reencantar a educação: rumo à
sociedade aprendente. 11.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011, p.33.
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(ii)

LAI-ACG, como parte integrante do componente curricular Atividades
Complementares de Graduação;

(iii)

LAI Virtual - LAIV, configurado na plataforma que integra a dimensão
Projeto de Vida do Ecossistema Ănima de Aprendizagem.

No LAI, com o apoio da plataforma LAIV (Projeto de Vida), o papel do professor
passa a ser o de mediador-mentor, devendo, pois, orientar a construção do
projeto de vida dos estudantes, elaborar materiais de consulta, sugerir leituras,
criar debates e oficinas, discutir com os alunos seus anseios e dificuldades, e
avaliar conjuntamente o trabalho realizado, de tal maneira que tais atividades,
os objetos de aprendizagem a serem planejados e mediados pelos professoresmentores no LAI presencial, estejam em conexão com as possibilidades de
caminhos que os alunos percorrerão no LAIV.
Em síntese, tanto o LAI - como disciplina ou ACG - quanto o LAIV - plataforma
que integra a dimensão Projeto de Vida do Ecossistema Ănima de Aprendizagem
- têm como função preparar e oferecer aos estudantes objetos de aprendizagem
com a finalidade de auxiliá-los no desenvolvimento de um estudo autônomo,
orientado por escolhas que se fazem ao longo do percurso formativo, em
consonância com os anseios da formação integral dos estudantes almejada
neste Projeto Acadêmico e que dão sustentação a este componente do currículo.
O LAIV, sua concepção, configuração e formas de operacionalizar serão tratados
a seguir, no contexto do Ecossistema Ănima de Aprendizagem.
2.3.1.2.1. Laboratório de Aprendizagem Integrada Virtual - LAIV
O principal objetivo da plataforma LAIV é proporcionar um ambiente virtual
gamificado e multimídia de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal, social
e profissional, assentado sob o princípio de que a experiência formativa deve ser
personalizada e com elementos de motivação que garantam a permanência e a
participação de alunos e alunas na plataforma.
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Figura – Esboço dos Itinerários Formativos da Plataforma LAIV

Cada etapa (estação) dos itinerários formativos (linhas de metrô) está
relacionada a uma ou mais áreas de competências e pelo conjunto de
habilidades que se pretende desenvolver, estruturada em planos de aula, que
configuram os objetos de aprendizagem. O plano de aula é, assim, a descrição,
em detalhes, dos objetos de aprendizagem que serão realizados nas etapas de
cada itinerário, compondo-se sequências didáticas que se organizam em torno
da seguinte estrutura elementar:


objetivos gerais;



levantamento de conhecimentos prévios (avaliação diagnóstica);



problematização do tema;



assunto/conteúdo que será apresentado em cada aula, o qual deve
ser uma ferramenta e deve seguir um percurso progressivo (fases) em

área de competência;

o

habilidades a serem desenvolvidas;
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relação ao processo de aprendizagem, considerando:

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

o

metodologias de avaliação: conjunto de técnicas avaliativas que
serão utilizadas para a sistematização do conhecimento e sua
medida, de acordo com a escala de proficiência das
competências/habilidades descritas na Matriz Referencial.

O design instrucional da plataforma foi concebido levando-se em conta quatro
dimensões: Avaliativa, Adaptativa, Colaborativa e Motivadora, como mostra a
Figura abaixo.
Figura – Design Instrucional da Plataforma LAIV - Dimensões

Explicando resumidamente o modus operandi da plataforma, cada um dos oito
itinerários formativos (linhas do metrô) se configura, como já descrito, como um
conjunto de etapas (estações), sustentadas por planos de aulas que organizam,
no interior de cada etapa (estação), uma sequência de objetos de aprendizagem,
de acordo com as áreas de competência e respectivo conjunto de habilidades,
descritos na Matriz Referencial de Competências.
No contexto da Dimensão Avaliativa, existem objetos de aprendizagem
vinculados às categorias de avaliação diagnóstica, processual e formativa. No
início e ao longo da trajetória, estão previstos momentos de avaliação
diagnóstica, cujo resultado gerará um conjunto de algoritmos específicos que

estudante em determinadas etapas (estações) do itinerário formativo (linha do
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metrô) correspondentes a esse desempenho.
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possibilitará ao sistema, de acordo com o desempenho auferido, posicionar o
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Essa possibilidade de personalização de trajetórias para cada estudante, de
acordo com as aptidões e com seus interesses, constitui, simultaneamente, a
face da Dimensão Adaptativa da plataforma.
As avaliações de caráter processual e somativo das competências/habilidades
desenvolvidas também se vinculam aos objetos de aprendizagem de cada etapa
(estação) e se classificam em duas categorias: obrigatórios e optativos. Os
objetos obrigatórios são sequenciados e contemplam competências essenciais,
sem as quais o aluno não alcança os objetivos propostos na etapa (estação) do
itinerário formativo em curso (linha do metrô). Dentro da sequenciação de objetos
de aprendizagem de uma mesma etapa (estação), não se avança para o objeto
seguinte sem ter sido concluído o anterior. Os objetos de aprendizagem
optativos, por sua vez, ampliam e aprofundam os objetivos já propostos pelos
obrigatórios e, por isso, podem ser realizados ou não.
Para efeito de avaliação somativa, dentre os objetos de aprendizagem
considerados obrigatórios, somente a conclusão de alguns, em certos momentos
específicos do trajeto, será pontuada, de acordo com as mecânicas do game e
com o que se definiu previamente medir no plano de aula daquela etapa.
Os demais objetos obrigatórios, embora não gerem pontos, não deixam de ser
avaliados, pois também, no contexto das mesmas mecânicas do game,
produzem outros tipos de feedbacks, como a geração de moedas, badges e
outros distintivos de reconhecimento e de premiação pelo desempenho. Assim,
operando a lógica de avaliação processual, como os objetos obrigatórios estão
sequenciados no interior da estação, o desempenho pela realização do conjunto
dos

objetos

de

aprendizagem

concluídos

será

sempre

avaliado

cumulativamente, no decorrer da progressão do percurso de etapas (estações)
mais avançadas concluídas, dentro de um mesmo itinerário formativo (linha de
metrô).
Essa avaliação, por ser mais abrangente, computará em seu resultado também

Página

por ventura, tenham eleito em seu percurso, o que pode estimulá-los a não se

85

os objetos de aprendizagem optativos de aprofundamento que os estudantes,
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limitarem a cumprir apenas o que é obrigatório, já que, na lógica dos games,
quem faz mais tem maior chance de aumentar o score.
No âmbito da Dimensão Colaborativa, à medida que os estudantes avançam
pelas trilhas escolhidas, surgem certos objetos interativos que provocam
situações e oportunidades de interação entre os usuários, produzidas por
mecânicas de game como o peer review (revisão por pares). Essa mecânica tem
como característica a criação de conteúdos por uns e de validação desse mesmo
conteúdo por outros, sendo muito útil para a consolidação de aprendizagens por
síntese.

O conteúdo pode ser criado em vários formatos (vídeo, texto ou

imagens) e, ao final, o sistema oferece a pontuação, ou outro reconhecimento
correspondente, e divulga a palavra do especialista.

Também a mecânica

“quero saber” ou “quero colaborar”, inspirada no yahoo answer, amplia
possiblidades de interação e de geração de conteúdos pelos usuários, que
podem compartilhar dúvidas e saberes, avaliar e eleger as melhores respostas,
recebendo distinções por seu grau de performance interativa na plataforma
(iniciante, curioso, sabe tudo etc.).
A Dimensão Motivadora do LAIV está intrinsecamente relacionada ao
planejamento de todos os itinerários formativos e, por conseguinte, ao conjunto
das três outras Dimensões. A ordenação e a delimitação dos conteúdos que
serão apresentados (recorte temático), e como eles serão abordados em função
das competências e

habilidades a

serem desenvolvidas (abordagem

metodológica e prática), em forma de jogos interativos operados pelas
mecânicas do tipo game based learning, traduzem o cerne desta dimensão. As
atividades planejadas para a plataforma propõem resolução de desafios e
dilemas de forma lúdica e motivacional, suportadas por ferramentas
educacionais digitais.
Com essa configuração, a Plataforma Laboratório de Aprendizagem Integrada
Virtual (LAIV), integrada aos propósitos do componente curricular Laboratório de
Aprendizagem Integrada (LAI), desempenhará um papel preponderante de
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inovação das práticas pedagógicas e consequente ampliação das experiências
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formação dos educandos do viés exclusivamente técnico para o de estímulo à
aquisição de competências e habilidades essenciais para enfrentar os desafios
do mundo contemporâneo, na perspectiva da formação integral.
Orientados, assim, pela proposta de formação integral potencializada pelo LAI e
pelo LAIV, e, portanto, pelos desafios nela contidos, e para que essa ação
pedagógica e curricular se fortaleça ainda mais e se espraie para os demais
componentes do currículo, há que se estabelecer, também do ponto de vista
formativo e operacional, a constituição e incorporação de ferramentas digitais
educacionais que deem conta de orientar e dar suporte à superação de tais
desafios, por meio da construção, no contexto do Ecossistema Ănima de
Aprendizagem, de uma ambiência que solidifique a cultura de emprego dessas
ferramentas digitais como insumos indispensáveis e naturais de todo e qualquer
processo educativo.
2.3.2.

INTERDISCIPLINARIDADE

O paradigma da interdisciplinaridade ressurgiu no século 20, no fim da década de 50,
como uma resposta à excessiva especialização e fragmentação do saber, tão
valorizadas no século 19, quando as disciplinas começaram a se isolar.35 Essa
“disciplinarização” do conhecimento dissociou e desarticulou o objeto da ciência e
fragmentou as percepções sobre o conhecimento escolar e acadêmico.
Nos últimos anos do século 20, teorizações filosóficas (década de 70), sociológicas
(década de 80) e antropológicas (década de 90) foram empregadas, buscando-se dar à
noção de interdisciplinaridade uma estabilidade conceitual. No entanto, tal estabilidade
na verdade nunca foi encontrada (GALLO, 2000),36 o que demonstra que a noção
adquiriu, ao longo desses anos, um “caráter polissêmico” e difuso (FAZENDA, 2002, p.
207).37

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

Página

Cf. POMBO, Olga. Práticas interdisciplinares. Sociologias, Porto Alegre, nº. 15, Jun. 2006. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222006600 100008 &Ing=pt&nrm=iso>.
Acesso em: 08 Nov. 2007; e GOMES, Romeu; DESLANDES, Suely Ferreira. Interdisciplinaridade na saúde
pública: um campo em construção. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 2, nº. 2, Jul.1994.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S010411691994000200008&Ing=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 Nov. 2007.
36 GALLO, S. Disciplinaridade e transversalidade. In: vários autores. (Org.). Linguagens, espaços e tempos
no ensinar e no aprender. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
37 FAZENDA, Ivani. Diversidade cultural no currículo de formação de professores – uma dimensão
interdisciplinar. In: ROSA; SOUZA (Orgs.). Políticas organizativas e curriculares, educação inclusiva e
formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

87

35

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

Neste Projeto Acadêmico, a interdisciplinaridade é percebida como uma prática
essencialmente coletiva e política, produzida em negociações entre diferentes
pontos de vista disciplinares, para finalmente se decidir quanto a que caminho
coletivo seguir (FOUREZ, 1995, p. 109).38
Dessa forma, é tratada como uma maneira de agir sobre a disciplinaridade. “A
perspectiva interdisciplinar não é [...] contrária à perspectiva disciplinar; ao
contrário, não pode existir sem ela e, mais ainda, alimenta-se dela” (LENOIR,
2002, p. 46).39 Entende-se, pois, que a formação disciplinar e especializada
constitui uma condição básica para o contato com outros campos do saber.
Os professores não precisam, portanto, abandonar suas formações em áreas e
campos do saber específicos para buscar um possível novo objeto do
conhecimento. Na verdade, eles devem apenas se mover na direção de uma
nova prática de diálogos para a promoção de outras formas de ensinar,
produzidas coletivamente em torno do conhecimento. Nesse sentido, “o
fundamental no conhecimento não é sua condição de produto, mas seu
processo” de entendimento e de discussão coletiva (SEVERINO, 2002, p. 40)40.
Se, como dissemos antes, a ressignificação da noção de aprendizagem
significativa leva em consideração também outros fatores de origem
sociocultural, como a interação e a colaboração, esse tipo de aprendizagem
pode, então, se materializar na interdisciplinaridade, sobretudo em função da
característica integradora desta última, bem como de sua propensão a fazer
circular os saberes. A condição sine qua non para o exercício da
interdisciplinaridade é, porém, a elaboração coletiva, uma vez que a
interdisciplinaridade pressupõe “o engajamento de educadores de diferentes
áreas do conhecimento comprometidos com o diálogo, com a reciprocidade, com
a partilha” (SANTOS, 2006, p. 6). Ainda segundo a autora,
[o] trabalho interdisciplinar sustentado na parceria é muito mais fruto
do encontro de sujeitos parceiros com idéias e disposição para o
38

FOUREZ, Girard. A construção das ciências. São Paulo: UNESP, 1995.
LENOIR, Yves. Didática e interdisciplinaridade: uma complementaridade necessária e incontornável. In:
FAZENDA, Ivani (Org.). Didática e interdisciplinaridade. Campinas: Papirus, 2002.
40 SEVERINO, Joaquim. O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade: o saber como
intencionalização da prática. In: FAZENDA, Ivani (Org.). Didática e interdisciplinaridade. Campinas: Papirus,
2002.
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trabalho do que de disciplinas. A responsabilidade mútua surge como
uma característica fundamental dos parceiros em um projeto
interdisciplinar, fruto do envolvimento com o projeto em si, com as
pessoas, com as instituições (SANTOS, 2006, p. 7).41

A ausência dessa atitude interdisciplinar de parceria inviabiliza a construção da
interdisciplinaridade, já que esta resulta de um trabalho coletivo e implica a
interpenetração das diversas esferas do conhecimento na apropriação de um
tema que norteia a prática interdisciplinar. A experiência interdisciplinar exige,
portanto, uma reorganização do trabalho docente, já que
[...]só se torna realidade quando partilhada por uma equipe de trabalho
que confronta pontos de vista diferentes no conhecimento de uma
determinada realidade, que se deixa interpenetrar por diferentes
campos do saber, que se coloca como desafio permanente o
conhecimento interdisciplinar de fenômenos complexos e a criação de
alternativas para transformá-los (SANTOS, 2006, p. 8).42

Dessa maneira, os dois princípios centrais do Projeto Acadêmico, o trabalho
coletivo e a aprendizagem significativa, estão intrinsecamente associados ao
conceito de interdisciplinaridade. Se, por um lado, o trabalho coletivo é condição
essencial para a construção da prática interdisciplinar, por outro lado, a
interdisciplinaridade possibilita a criação de meios para que a aprendizagem dos
alunos seja significativa. Essas (inter)seções da interdisciplinaridade com o
trabalho coletivo e a aprendizagem significativa é representada pela Figura a
seguir.
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Figura – [Inter]seções da Interdisciplinaridade

A inclusão da disciplina Projeto Interdisciplinar nas matrizes curriculares dos
cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia apresentou-se, no contexto do
Projeto Acadêmico, como uma forma de tratamento da interdisciplinaridade
como componente curricular e como uma proposta de prática/construção
interdisciplinar elaborada coletivamente.
Com a reformulação das matrizes, em 2017/1, esta filosofia de trabalho se
expande. Ganha um novo formato, embora não estabeleça nenhuma oposição
ao anterior. Adota-se o Projeto Transdisciplinar como componente curricular e o
pressuposto de que a essência do conhecimento está no indivíduo, de como ele
se apropria desse conhecimento e o aplica na transformação de sua realidade,
e, não mais, nas disciplinas.
Isso nos permitirá corrigir uma pequena distorção percebida em nosso modelo:
com a interdisciplinaridade “Cada disciplina pretende primeiro fazer reconhecer
sua soberania territorial, e, à custa de algumas magras trocas, as fronteiras
confirmam-se em vez de desmoronar” (MORIN, 1996, p. 135).
Pareceu-nos natural, então, que o momento em que conduzíamos a evolução

Aprendizagem, levasse-nos a repensar o modelo da interdisciplinaridade – em
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dos nossos parâmetros curriculares, por meio de uma formação por
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realidade, a base cultural que sustenta a transdisciplinaridade - e mostrou-nos o
caminho desta progressão: seria necessário expandir ainda mais os domínios de
nossos currículos, tornando-os consonantes com a formação pretendida para os
nossos discentes.
Mas, em se tratando da transdisciplinaridade, o que é preciso fazer? É preciso
reconhecer que “O saber é, primeiro, para ser refletido, meditado, discutido,
criticado por espíritos humanos responsáveis” (MORIN, 1996, p.36). E esse
reconhecimento vem ao encontro dos pilares que organizam nossa estrutura de
ensino-aprendizagem, uma vez que nosso Ecossistema fala de uma formação
em que se almeja um cidadão reflexivo, adaptável, com senso crítico e visão
integradora, capaz de articular discussões teóricas, mas com facilidade de
pensar sua imbricação com a prática43.
Para tanto, trazemos em nosso auxílio a proposição de Edgar Morin a respeito
da inexistência de um saber parcelado, que não considera as linhas de seu
tempo e as influências internas e externas que recebe. Assim, o autor postula
que a noção de complexidade é o que nos faz olhar as partes, sem perder de
vista o todo, pois as partes apresentam especificidades mas, no contato umas
com as outras, cada uma se modificam e, por sua vez, modificam o todo.
Esta noção contribui para percebermos que nosso currículo é um todo, mas as
disciplinas que constituem sua matriz curricular são significativas e têm uma
função

importantíssima.

Todavia,

olhando-as

separadamente

não

conseguiremos ter a visão de conjunto, não conseguiremos compreender o todo.
Isso só será possível se fizermos oposição a um saber fragmentado, exigindo de
nós mesmos um olhar mais holístico.
A mudança de paradigma que se propõe aqui é de que

Extraído de documento interno A Universidade como um ecossistema de aprendizagem: os
parâmetros curriculares nas IES do Grupo Anima, produzido pelas Diretorias Acadêmica e de Inovação,
2016, 40 p.
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O pensamento complexo coloca entre parênteses o cartesianismo e,
simultaneamente, retoma e assume as conquistas centrais da filosofia
da suspeita, assume plenamente a idéia socrática de ignorância, a
dúvida de Montaigne e a aposta pascaliana. O pensamento complexo
pretende enfatizar a humanidade do conhecimento em sua
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radicalidade. Do “conhece-te a ti mesmo” socrático, passamos ao
“conhece-te a ti mesmo conhecendo” (MORIN et al., 2003, p.55).
Grifo nosso.

Dessa maneira, quando adotamos a transdisciplinaridade em nosso projeto
político-pedagógico, corporificamos que não nos será mais permitido pensar de
forma separada fenômenos e contextos e contextos fora de um contexto
planetário (MORIN, 2003). Exatamente por isso a educação que almejamos terá
de reforçar as competências e as habilidades que permitirá aos nossos discentes
resolver os problemas tão presentes em um mundo de tantas incertezas e
volatibilidade.
Ou seja, “ensinar é ensinar a viver” (MORIN, 2016, p.145) e, portanto, envolve a
ressignificação do conhecimento no contexto do ensino-aprendizagem,
passando a vê-lo como um processo perene de produção colaborativa
organizado em redes – e não como um produto acabado e restrito em si mesmo.
2.4.

DESIGN CURRICULAR

2.4.1.

CURRÍCULO REFERENCIADO EM COMPETÊNCIAS

A estrutura curricular adotada, diferentemente do modelo curricular tradicional,
que privilegia uma formação rigidamente sequenciada em períodos, está
organizada por ciclos modulares de aprendizagem. Esta organização curricular
fundamenta-se em uma visão transversal e interdisciplinar da educação e dos
conteúdos necessários à formação acadêmica, dispostos a partir das
competências e habilidades exigidas para a formação pretendida para alunos e
alunas. É uma organização que dinamiza o ensino e traz significado à
aprendizagem, pois reconhece a importância de todos os componentes
curriculares, integra conhecimentos e atribui uma visão prática à formação
profissional dos alunos.
Este design de currículos substitui a noção de períodos pela noção de eixos de
formação e ciclos modulares de aprendizagem, que, por sua vez, se tornam os

organização e o processo da aprendizagem passam a ser compreendidos como
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elementos básicos de articulação e de progressão do processo educativo. A
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contínuo, dentro de um mesmo ciclo e entre ciclos distintos, e permitindo uma
maior flexibilização da entrada de alunos, devido principalmente à inexistência
de prerrequisitos entre os módulos de um ciclo de aprendizagem. A cada ciclo
modular de aprendizagem, ou a cada grupo de ciclos modulares, corresponde
um eixo de formação específica, sendo cada eixo de formação específica um
desdobramento do eixo de formação geral do curso.
Os eixos de formação (geral e específica) são estruturados com base nas DCN,
no Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPI) e nos Projetos Pedagógicos
dos Cursos (PPC), e partem, necessariamente, do objetivo geral do curso, da
definição do perfil do egresso, da interpretação desse perfil, da identificação das
competências e habilidades a serem desenvolvidas por alunos e alunas e do
estabelecimento de inter-relações que nos permitem pensar um percurso
formativo para esses mesmos alunos e alunas. Esse percurso formativo, por sua
vez, deve refletir as três dimensões da formação integral pretendida para nossos
alunos e alunas, conforme mencionado na seção anterior: a formação do
indivíduo, a formação do cidadão e a formação do profissional.
Cada eixo de formação tem como função gerar um complexo temático,
entendido como um conjunto de temas e subtemas interdisciplinares,
desdobramentos dos próprios eixos, que organizam os módulos, integram as
disciplinas que o constituem, favorecem as ações interdisciplinares e orientam a
prática avaliativa, necessariamente em convergência com o propósito de
formação integral pretendida para alunos e alunas.
Por esse caminho, os temas e subtemas interdisciplinares selecionados para
constituir o complexo temático, a serem trabalhados dentro e fora do contexto da
sala de aula, são, pois, objetos de análise, discussão e problematização que
conduzem a:
(1)

seleção do elenco de disciplinas e o recorte necessário para a
priorização

de competências/habilidades/

conteúdos a serem
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abordados em cada uma delas;
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(2)

conexão entre situações significativas de aprendizagem e a realidade
do campo profissional, fator principal na construção de um programa
de curso e seleção dos conteúdos das disciplinas;

(3)

abordagem interdisciplinar, que coordena as ações vinculadas às
escolhas didático-metodológicas de cada disciplina e das disciplinas
em conjunto;

(4)

leitura

crítica

do

conhecimento

historicamente

acumulado

(informação), favorecendo a (re)construção desse conhecimento pelo
aluno (formação para autonomia).
2.4.1.1.

Complexo temático

Complexo temático é a denominação criada para expressar a intencionalidade
do processo educativo, que toma como referência as contribuições de Pistrak
(1981)44 acerca da organização do ensino segundo o sistema dos complexos,
bem como as contribuições de Paulo Freire (1987)45 acerca do tema gerador,
concebendo uma forma de organização do ensino que propõe captar a totalidade
das dimensões significativas de determinados fenômenos extraídos da realidade
e da prática social (SMED, Caderno 9, p.21).46
A expressão “complexo temático” implica pensar um conjunto de temas e
subtemas que possam constituir determinado itinerário formativo, isto é, um
conjunto de “assuntos ou relações profundas” que captem as dimensões
significativas de determinados fenômenos extraídos da realidade e da prática
social e profissional.
Os temas que compõem o complexo são colhidos das leituras, dos debates, das
necessidades emergentes que se verificam no mundo contemporâneo em
transformação, escolhas essas que vão materializar as intenções curriculares,
quais sejam: as concepções de mundo, de sociedade, de ser humano e de
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educação. Torna-se necessário, portanto, que, no processo de construção dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos, haja a abertura para o diálogo, de forma
ampla, envolvendo o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o Colegiado de Curso
(COLEC), a fim de que o complexo temático seja produto das falas significativas
da comunidade acadêmica, provocadas pela pesquisa e pela reflexão crítica e
coletiva sobre a forma como tais temas devem ser pedagogicamente tratados e
problematizados nos espaços de aprendizagem, dentro e fora da sala de aula.
Qualquer aprendizagem só se torna verdadeiramente significativa para quem
aprende quando os objetos de conhecimento a serem aprendidos também
ganham sentido para quem tem a responsabilidade de mediar o processo.
Definido o complexo temático (temas interdisciplinares), o passo seguinte é
selecionar as disciplinas que podem contribuir para o entendimento e tratamento
desses temas. Elaboram-se então as ementas das disciplinas, sempre pautadas
pelos eixos de formação e pelos propósitos formativos que conduziram à
definição do complexo temático, como descrito anteriormente.
O detalhamento das ementas de cada disciplina do módulo e da forma como
elas se inter-relacionam deve ser feito no PPC e incluído nos planos de ensino.
Ao concluir cada ciclo modular de aprendizagem, os alunos devem ter
desenvolvido um conjunto de capacidades que lhes permitam alcançar as
competências e as habilidades descritas nas DCN.
Em síntese, no sentido de orientar a organização do complexo temático,
evidenciando as relações com os eixos de formação que o estruturam, sugere-

investigação do interesse coletivo do curso;

2.

definição do complexo temático no coletivo do curso;

3.

formulação de princípios por área de conhecimento;

47
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se o seguinte DECÁLOGO (adaptado de ROCHA, 1994):47
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4.

elaboração do plano de trabalho das áreas de conhecimento do curso;

5.

compatibilização e reelaboração no coletivo do curso;

6.

seleção do conjunto de ideias que serão trabalhadas por módulo, nos
ciclos que integram a matriz curricular;

7.

plenária de socialização do que se selecionou em cada módulo/ciclo
e o que se definiu como competências/habilidades/conteúdos em
cada módulo;

8.

definição coletiva das linhas de ação didático-metodológicas;

9.

busca ou inserção de parcerias no processo, internas e externas, pelo
coletivo do curso;

10.

problematização

da

realidade:

definição

dos

Projetos

Interdisciplinares.
Essa metodologia de design de currículos viabiliza o agrupamento e a
distribuição de todos os componentes curriculares de maneira integrada,
respeitando todas as DCN e as premissas deste Projeto Acadêmico, de forma a
garantir a qualidade da formação pretendida para alunos e alunas. Matrizes
curriculares modulares podem ser representadas imageticamente por meio de
diagramas denominados “árvores”. Como o design de currículos permite a
criação de diferentes matrizes, não existe um desenho único que represente
todas as matrizes dos cursos de graduação.
A título de ilustração, a Figura a seguir representa a estrutura curricular modular
de um curso de graduação de quatro anos de duração, cuja matriz curricular é
formada por três ciclos modulares de aprendizagem, sendo os dois primeiros
compostos por dois módulos, e o terceiro, por quatro módulos. A cada ciclo
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modular de aprendizagem corresponde um eixo de formação específica.
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Figura – Estrutura Curricular Modular

Recapitulando, os ciclos modulares de aprendizagem (aos quais estão ligados
os módulos, cuja duração é de um semestre letivo), embora articulados pelo eixo
de

formação

geral,

configuram

unidades

pedagógicas

autônomas,

representativas de um eixo de formação específica. Os módulos, por sua vez,
são formados por componentes curriculares que se reúnem em torno de um tema
que representa o desdobramento de um eixo de formação específica, o qual lhes
confere certa identidade/unidade.
Além do design de currículos, que visa à qualidade acadêmica dos mesmos, há
que se considerar a engenharia de currículos, que cuida do agrupamento e da
distribuição de todos os componentes curriculares, agora na perspectiva da
eficiência operacional. Por meio da engenharia de currículos, é possível definir
a carga horária necessária para cada um dos componentes curriculares,
respeitando todas as diretrizes, premissas e regras existentes, e, ao mesmo
tempo, evitando o prolongamento desnecessário da duração do curso.
Nessa perspectiva, a constituição das matrizes curriculares como design dá-se
pela organização engenhosa de Ciclos Modulares de Aprendizagem, em que o
complexo temático, decorrente do cruzamento dos eixos de formação geral e
específicos, aglutina e confere unidade aos ciclos/módulos e aos demais
componentes que os integram, sejam eles disciplinares ou não, contribuindo

complexo temático, a sua base estruturante, por tratarem das dimensões
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para a constituição dos itinerários formativos.
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formativas com amplitude e complexidade, e por explicitarem o grau de
progressão e de flexibilidade da trajetória formativa integral almejada, em
convergência com os demais propósitos formativos estabelecidos nos Projetos
Pedagógicos dos Cursos.
2.4.1.2.

Competências e Habilidades

Por que organizar uma trajetória formativa referenciada em competências e
habilidades? Ao tratarmos dos propósitos de constituir um Ecossistema de
Aprendizagem como princípio curricular, consideramos como dado o fato de
estarmos mergulhados na Sociedade do Conhecimento (Knowledge Society),
em que o conhecimento é o recurso humano, econômico e sociocultural mais
determinante para compreender a complexidade do mundo globalizado e
interagir com ele. Conhecimento, sob o enfoque da Sociedade do Conhecimento,
não é algo imanente. Ao contrário, é algo transcendente, que surge da
mobilização, operação e aplicação em situações interativas de desafio, de
desequilíbrios decorrentes dos processos de interação dos indivíduos com o
meio físico e social, dos esforços destes para restaurar o equilíbrio, adaptandose à nova situação imposta por esse contexto de interação.
A esse conhecimento mobilizado, operado e aplicado em situações interativas
de conflito dá-se o nome de competência (OECD, 2001),48 uma concepção que
se fortalece à medida que as condições econômicas e sociais impactam a
maneira como o conhecimento é produzido e distribuído na sociedade do século
21.
Para Mello (2014, p.8)49:
Aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais
disponível, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter
autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de
uma situação e buscar soluções tornam-se objetivos mais valiosos do
que o conhecimento desinteressado e erudito da escola do passado. Os
resultados das aprendizagens precisam se expressar e se apresentar
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como a possibilidade de operar o conhecimento em situações que
requerem aplicá-lo para tomar decisões pertinentes.

Por esse mesmo caminho conceitual,
[...] define-se competência como sendo a capacidade de agir
eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiando-se em
conhecimentos, mas sem se limitar a eles. Para enfrentar uma
determinada situação, colocam-se geralmente em ação vários recursos
cognitivos, uma vez que quase toda ação mobiliza conhecimentos,
algumas vezes elementares e esparsos, outras vezes complexos e
organizados em rede (BRASIL, 2008, p.18). 50

Zabala e Arnau (2010)51 concordam, por princípio, que a base para
desenvolvimento de competências é a existência de estruturas cognoscitivas52
que permitem a mobilização para resolver uma situação real e complexa de
forma eficaz, rápida e criativa. Todavia, para além da necessidade de articular
conhecimentos de base cognitiva, também entram em jogo os aspectos
axiológicos da produção mesma desses conhecimentos, isto é, atitudes e
valores do domínio do ser e do conviver, que constituem as competências
de caráter socioemocional.
No contexto de uma situação de aprendizagem, pode-se concluir que as
competências:
▪ são introduzidas como um conjunto de operações mentais e afetivas
(socioemocionais);
▪ implicam mobilização de conhecimentos e esquemas de pensamento
(cognitivos e socioemocionais), para que determinado saber se
configure na busca de respostas, criativas e eficazes, para os
problemas que se apresentam;
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▪ estão vinculadas a categorias de pensamento, das mais elementares
às mais complexas, tais como: analisar, aplicar, avaliar, compreender,
criar, recordar;
▪ são entendidas como organizadoras dos conteúdos curriculares a
serem trabalhados, os quais passam a ser ferramentas para o
desenvolvimento dessas competências, ultrapassando o tradicional
caráter instrumental dado a eles, por serem geralmente abordados
linearmente e confinados em si mesmos.
Não obstante, a sistematização e elaboração das competências como
orientadoras do processo pedagógico cria a necessidade de definição de
habilidades, as quais se referem, especificamente, ao plano objetivo e prático
do saber fazer. Habilidades são constituintes das competências: aquelas
especificam os “fazeres” que concretizam os “saberes” nestas descritos.53 Por
esse motivo, as habilidades são consideradas, em geral, menos amplas que as
competências, uma vez que uma determinada competência é constituída por
várias habilidades.
Por outro lado, uma habilidade não "pertence" exclusivamente ao domínio de
uma determinada competência, já que uma mesma habilidade pode contribuir
para a formação de diferentes competências. As habilidades são aquelas que
possibilitam descrever os procedimentos que têm, nos conteúdos disciplinares,
a base para sua operação, abarcando, entre outras, ações como: apresentar,
calcular, caracterizar, classificar, comparar, compilar, comunicar, conciliar,
cooperar, definir, demonstrar, descrever, desenhar, diferenciar, discutir,
documentar, dramatizar, escolher, estimar, experimentar, ilustrar, inferir, mediar,
medir, memorizar, narrar, observar, reconhecer, relacionar, respeitar etc.
Segundo Zabala e Arnau (2010),54 habilidades estão vinculadas a competências,
uma vez precisam ser inter-relacionadas por meio dos conhecimentos para que

BRASIL. Ministério da Educação. PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação: Prova Brasil: ensino
fundamental: matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SEB; Inep, 2008.
54 ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: ArtMed, 2010
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principais norteadores da aprendizagem de alunos e alunas e de sua avaliação.
Efetivamente, constituem-se elementos orientadores das decisões no âmbito da
operacionalização da matriz curricular constituída e dos itinerários formativos
decorrentes, incluídas, evidentemente, aquelas relacionadas às formas de
abordagem didático-metodológicas adotadas pelo professor em sala de aula.
Vale ressaltar que um currículo referenciado em competências não elimina nem
secundariza os conteúdos. Sem conteúdos, recursos intelectuais, saberes ou
conhecimentos, incluídos os de caráter socioemocional (atitudes e valores), não
há o que possa ser mobilizado pelo sujeito para agir pertinentemente numa
situação dada.
Logo, não se constituem competências sem conteúdos. Eles são a substância
do currículo e, para tanto, se organizam em áreas do conhecimento ou
disciplinas. É preciso, porém, construir um currículo que não se limite apenas às
disciplinas, mas inclua necessariamente as situações em que os conteúdos
devam ser aprendidos para que sejam constituintes de competências
transversais da formação integral dos estudantes.
2.4.1.2.1. O Papel do Professor
Quando se pensa na construção de uma proposta estruturada de formação
docente, em qualquer nível de ensino, muitos são os desafios que se colocam
de forma imediata. Todavia, ao lançarmos olhar sobre a prática docente no
ensino superior – menos afetada pelas questões de cunho pedagógico e um
tanto quanto impermeável a elas – e também sobre as recentes e incipientes
propostas de formação continuada em andamento, é possível identificar, sem
exclusividade, pelo menos três barreiras, que se apresentam como pano de
fundo de aspectos mais amplos e de contornos multifacetados:
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(I) pouca ou nenhuma disposição das propostas de formação em
enfrentar sistematicamente a inerente resistência de grande parte dos
docentes em modificar suas práticas, ainda muito assentadas em
teorias conservadoras de conhecimento, de didática e de avaliação;
(II) ações e iniciativas de formação ainda muito isoladas e esparsas,
centradas em “processos de atualização através da (sic) aquisição de

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

informações
científicas,
didáticas
e
psicopedagógicas
descontextualizadas da prática educativa do professor” 55;
(III) concepção de conhecimento e de fazer docente, que organizam os
projetos de inovação da prática, desvinculados do mundo real das
salas de aula, ainda pensados como “treinamento” de professores,
ministrados por indivíduos mais experientes.

Se pretendemos caminhar para a constituição de um efetivo programa de
formação docente, faz-se necessário manter a possibilidade de investigação
desses três pontos em tela, para que não se corra o risco de negar aos docentes
espaços, tempos e contextos de interlocução, acesso à informação, reflexão e
de planejamento, sem os quais não se garantirão os avanços que efetivamente
contribuirão para a construção da cultura de docência necessária para acolher
a proposta do Projeto de Vida na extensão dos seus propósitos educativos de
formação dos alunos como indivíduos, cidadãos e profissionais.
Isso posto, defende-se o entendimento primordial de que a atividade docente
constitui processo que implica reflexão permanente sobre a natureza, os
objetivos e as lógicas que presidem a sua concepção de educador, na condição
de sujeito que transforma e ao mesmo tempo é transformado pelas próprias
contingências da profissão.
Dessa forma, é importante considerar o ensino como uma prática social
específica, que se dá no interior de um processo de educação e que ocorre
informalmente, de maneira espontânea, ou formalmente, de maneira
sistemática, intencional e organizada.
Por este caminho, o de educar o professor de maneira formal, sistemática,
intencional e organizada, é preciso considerar, como afirma Cardoso (2012),56
que ensinar é tarefa para profissionais, é um trabalho complexo, que requer
conhecimento, autonomia, autoria, prazer e criatividade. O desafio reside
justamente em como criar condições para formar professores com tais
competências, sem cair na tentação de sistematizar tudo e transformá-los em

FIGUEIREDO, Kristianne L; JUSTI, Rosária. Uma proposta de formação continuada de professores de
ciências buscando inovação, autonomia e colaboração a partir de referenciais integrados. Revista Brasileira
de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 11, nº. 1, p.169-190, 2011,p.172.
56

CARDOSO,Beatriz [org.]. Ensinar: tarefa para profissionais-2.ed.Rio de Janeiro: Record,2012.
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cumpridores de tarefas.
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Somente uma formação baseada na prática docente reflexiva e investigativa,
almejando uma reformulação constante da identidade do professor e dos seus
saberes, e que leve em conta todas as dimensões do ser professor pode gerar,
para além do fazer docente stricto sensu, uma reflexão sobre o fazer pedagógico.
O conhecimento pedagógico geral, nesse sentido, inclui conhecimentos teóricos
e princípios relacionados à educação, aos processos de ensino e aprendizagem,
ao conhecimento dos alunos (características, processos cognitivos e
desenvolvimentais de como aprendem), à gestão da sala de aula e à interação
com os alunos, ao conhecimento curricular e de outros conteúdos de cunho
político, social, ético e estético.57
Em síntese, portanto, compreende-se que quaisquer propostas de formação de
professores que tenham como fulcro a prática pedagógica, por mais elementares
que sejam, perpassam a construção de sua identidade, respeitando as
dimensões ético-políticas do processo ensino-aprendizagem, os valores que
regem a intencionalidade educativa (estético), no contexto de uma escola
democrática, de construção do currículo com participação docente intelectual,
criativa, crítica, dinâmica e integradora.
Nessa perspectiva em que se insere todo o movimento de revisão do Projeto
Acadêmico, para que os docentes possam promover o desenvolvimento
permanente da proposta de educação, inovar suas práticas pedagógicas (nas
quais se incluem também as práticas avaliativas), investigar metodologias
inovadoras de aprendizagem e cumprir sua função de mentores facilitadores das
aprendizagens dos alunos, eles necessitam passar por processos contínuos de
formação e de capacitação, oferecidos pela própria Instituição, que se orientem
pela constituição de certa identidade profissional.
A identidade de MENTORIA que almejamos somente se constituirá se houver
oportunidades para os professores compreenderem, praticarem e refletirem
sobre novas estratégias de ensino, integrando três dimensões: os referenciais

MIZUKAMI, M. G. N. et al. Escola e aprendizagem da docência: processos de investigação e formação.
São Carlos: EDUUFSCar, 2002.
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que constituem a prática pedagógica mencionada, as ações de trocas de
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experiências e de pesquisas colaborativas entre seus pares; a constante açãoreflexão-ação, indo da teoria à prática e vice-versa. É com base nesses
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3

POLÍTICAS ACADÊMICAS

3.1

POLÍTICAS DE ENSINO

O UNIBH prioriza a sólida formação profissional e de cidadania, por meio de um
ensino teórico-prático que tem como objetivo ampliar as fronteiras do saber e
contribuir para um aprendizado de qualidade e excelência.
O conjunto de experiências desenvolvidas sob a responsabilidade da escola,
com a intencionalidade de atender à expectativa da comunidade acadêmica,
contribui para a consecução de sua missão. Nesse sentido, busca-se trabalhar
os conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das ciências
humanas e naturais, da cultura e das artes, relacionados a saberes pedagógicos
mais amplos do campo teórico da prática educacional.
3.1.1.

MACROPOLÍTICAS PARA A ÁREA FIM: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Dados do Censo da Educação Superior 2015, realizado pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) foram fontes seguras para que
pudéssemos olhar para o segmento da Educação como um todo e daí extrair os
insumos necessários para a reflexão sobre como, de quais maneiras poderíamos
repensar nossa trajetória, estabelecendo as macropolíticas que orientarão nossa
atuação no quinquênio 2017-2021.
Em relação à oferta de vagas na educação superior, por exemplo, que,
historicamente, sempre foi prevalente na modalidade presencial e em cursos de
bacharelado, o censo revela que a modalidade à distância continua crescendo
e, entre 2014 e 2015, apresentou um aumento de 3,9%.
Por outro lado, o número de alunos na rede privada, que vinha em uma evolução
crescente desde 2009, em 2015 aponta uma queda de 6,9%, registrando
2.385.861 novos ingressantes no país.

superior brasileiras são privadas, nelas predominando os centros universitários
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Esse é um dado relevante, uma vez que 87% das instituições de educação
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cenário interno e à percepção de que estava cada vez mais presente uma lógica
que exigia uma formação profissional mais ágil e que se assentasse sobre uma
base que considerasse a evolução das novas tecnologias, nos fez chegar à
conclusão de que a educação superior precisaria reinventar-se. Daí,
apresentamos as principais políticas estabelecidas para o ensino superior do
Centro Universitário de Belo Horizonte.
3.1.1.1.

Educação para a Sustentabilidade

Do ponto de vista do Projeto Acadêmico, participar do debate sobre
sustentabilidade significa, para o aluno, investigar e entender a natureza, as
causas, os objetivos, as limitações e a relevância que ela assume nos contextos
econômico, político, social, cultural, filosófico, científico, tecnológico e ambiental
da atualidade, bem como as implicações desses contextos, no futuro.
A sustentabilidade, compreendida como um tema transversal, imperativo para o
entendimento e a abordagem de temas diversos (condição humana, economia
global, relações de trabalho, concentração de riquezas, globalização da pobreza,
violência, exclusão social, consumismo, produção de novas tecnologias, conduta
ética, relações étnico-raciais, cultura indígena, cultura africana, cultura afrobrasileira, questões ambientais etc.), encontra na educação uma força central.
A reconhecida importância da educação em geral, e do ensino superior em
particular, para o desenvolvimento sociocultural e econômico pode ser atribuída,
sobretudo, à sua natureza formativa, traduzida na capacidade de transformar e
fortalecer os indivíduos, de provocar mudanças na sociedade, e de responder às
suas necessidades, principalmente daquelas relacionadas à circulação,
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produção, aplicação e distribuição social de conhecimentos e tecnologias.
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As instituições de ensino superior devem, segundo critérios estabelecidos pela
UNESCO,58,

59

cuidar para que o desenvolvimento por elas promovido seja

sustentável.
Para o UNIBH, a sustentabilidade é entendida como uma ação interdisciplinar.
Como tal, requer uma atitude interdisciplinar correspondente de toda a
comunidade acadêmica em se tratando de pesquisa (teórica e aplicada) e de
ensino e aprendizagem, e privilegia, em diferentes espaços de aprendizagem,
intra e extramuros, o diálogo e a parceria, a integração dos conteúdos de
diferentes disciplinas e áreas do conhecimento, a articulação da teoria com a
prática, o desenvolvimento de habilidades necessárias à atuação consciente em
contextos domésticos, cotidianos e de trabalho, tais como habilidade de trabalhar
em equipe, de negociar, de liderar e de problematizar (i.e., identificar e explicar
problemas e buscar soluções), além de habilidades que promovam o letramento
e o numeramento, que desenvolvam o raciocínio lógico-matemático e que
permitam a familiarização do aluno com os processos de construção do
conhecimento

científico.

Todo

esse

trabalho

visa,

principalmente,

ao

desenvolvimento da autonomia e da capacidade de cooperação dos alunos.
A Educação para a Sustentabilidade promovida pelo UNIBH é, pois, uma
educação inclusiva, com foco no trabalho coletivo, na aprendizagem significativa
e na formação e capacitação de professores, que entende a sustentabilidade
como uma ação interdisciplinar que orienta o eixo de formação dos alunos e
contribui para a sua formação integral como indivíduos, cidadãos e profissionais
autônomos, cooperativos e solidários, aptos a responder com ética e
responsabilidade às necessidades do mundo corporativo, da sociedade e do
ambiente, e a colaborar para que todas as formas de desenvolvimento sejam
sustentáveis.
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Na prática, a inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental,
nos currículos dos cursos, poderá ocorrer das seguintes formas:
I.

pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio
ambiente e a sustentabilidade socioambiental;

II.

como conteúdo dos componentes já constantes do currículo.

Os eixos de formação dos cursos são pensados de modo a permitir que a
sustentabilidade seja realmente abordada como tema transversal e, assim, sob
diferentes perspectivas, permear os processos de formação dos indivíduos, dos
cidadãos e dos profissionais, de forma a promover uma maior compreensão do
mundo contemporâneo e a preparar os alunos para os desafios da atualidade e
do futuro, os quais impactam diretamente as instituições de ensino superior, a
sociedade, as empresas, o governo e o ambiente. A formação pretendida para
os alunos deve ser holística o suficiente para levá-los a refletir sobre o mundo; a
entender as relações de produção, as relações de trabalho, as relações sociais
e as hierarquias de poder nele estabelecidas; e a agir conscientemente de forma
a contribuir para o seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, deve promover o
desenvolvimento dos conhecimentos e das habilidades necessárias à atuação
profissional. A sustentabilidade deve, também, estabelecer parâmetros para a
produção e aplicação de novos conhecimentos e tecnologias, com o intuito de
colaborar com o desenvolvimento científico, tecnológico e social.
3.1.1.2.

Projeto

Interdisciplinar

(PI),

Projeto

Transdisciplinar

e

Laboratório de Aprendizagem Integrada (LAI)
A interdisciplinaridade é importante diretriz curricular do Projeto Acadêmico. Por
meio do Projeto Interdisciplinar (PI), materializa-se como disciplina na
composição da matriz curricular de todos os cursos do UNIBH, apresentando-se
como uma proposta de prática que desempenha a função aglutinadora da
aprendizagem significativa e colaborativa, desenvolvendo, para o aluno, a
habilidade de identificar, analisar, explicar e resolver problemas dentro e fora de
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Do ponto de vista mais específico da formação, o PI é concebido, no contexto
formativo dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, como conjunto de atividades
estruturadas estrategicamente para promover a progressiva autonomia
intelectual do aluno, habilidade preconizada pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais.
Organiza-se, assim, a partir de um problema formulado sobre temática
interdisciplinar, utilizando uma metodologia que leve os alunos a desenvolverem
competências e habilidades para:


identificar, planejar e resolver problemas;



abstrair, analisar, sintetizar e produzir conhecimentos;



levantar e investigar hipóteses;



aprender com autonomia e atualizar-se permanentemente;



trabalhar em equipe;



analisar cenários e tomar decisões;



comunicar-se oralmente e por escrito;



criar e inovar;



adquirir conhecimentos sobre a área de estudo e a profissão;



buscar, processar e analisar informações.

Trata-se de uma prática pedagógica que prevê uma forma flexível de
aprendizagem, pautada no trabalho, ora individual, ora em equipe, e capaz de
despertar no aluno, pelo desafio da autoaprendizagem, a curiosidade e o
estímulo à investigação na busca de soluções para assuntos de seu interesse,
em articulação com os propósitos da formação específica.

cada vez mais complexos em que estamos inseridos, instigando nossos
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E, conforme apresentado neste relatório, a partir de 2018, assumirá uma nova
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docentes e, principalmente aos nossos discentes a pensarem em contextos cada
vez mais fluidos, mais complexos e sempre atravessados por intercorrências de
múltipla natureza, como as econômicas, políticas, geopolíticas, culturais e
sociais.
E, conforme apresentado no item 2.3.2 deste relatório, a partir de 2018, assumirá
uma nova configuração, trazendo para nossas matrizes a preocupação com os
ambientes cada vez mais complexos em que estamos inseridos, instigando
nossos docentes e, principalmente aos nossos discentes a pensarem em
contextos cada vez mais fluidos, mais complexos e sempre atravessados por
intercorrências

de

múltipla

natureza,

como

as

econômicas,

políticas,

geopolíticas, culturais e sociais.
Nesse ponto, o PI estabelece convergências e sinergias fundamentais com o
componente curricular Laboratório de Aprendizagem Integrada (LAI).
De natureza eminentemente transversal, no âmbito da dimensão Projeto de Vida
do Ecossistema Anima de Aprendizagem, o LAI promove as experiências de
aprendizagem decorrentes do eixo de formação geral do currículo, suportado
pelo apoio de novas tecnologias, tendo como propósito formativo mais amplo
estudar e debater os principais temas da sociedade contemporânea, articulados
com as bases teóricas da formação específica.
Por meio desse propósito, o LAI pode, por um lado, trazer reforço às intenções
formativas específicas do PI, uma vez que ambos, resguardadas suas
especificidades,

promovem

vivências

personalizadas

do

processo

de

conhecimento, do aprender a conhecer, e não, simplesmente, a aquisição de
conhecimentos supostamente já prontos e disponíveis.
Por outro lado, o LAI, ao congregar a compreensão de que o conhecimento
humano, na atual conjuntura social, não pode mais se ausentar das questões
emergentes da sociedade contemporânea, aufere acréscimos de significado à

de Vida. Articulam-se, assim, dois dos principais pilares que sustentam a
proposta educacional do Projeto Acadêmico: a melhoria da qualidade das
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Todos os fundamentos, articulação com a proposta curricular, formas de
operacionalização e avaliação do PI e do LAI estão descritos em manuais e
regulamentos próprios, debatidos, divulgados e colocados à disposição da
Comunidade Acadêmica.
3.1.1.3.

Estágios e Trabalhos de Conclusão de Curso

As políticas de estágio e de prática profissional estão de acordo com as Diretrizes
Curriculares de cada curso, com a LDB e com a legislação vigente. Essas
atividades acadêmicas, quando explicitadas nas Diretrizes Curriculares e nas
resoluções complementares do MEC/CNE/CES, têm regulamentação própria
aprovada pelos Colegiados da Instituição.
Mas, em linhas gerais, o UNIBH as considera como importantes componentes
curriculares, que contribuem para a formação profissional de nossos alunos, os
estágios curriculares (opcionais para alguns cursos) e as práticas de ensino
(específicas dos cursos de licenciatura), os Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC), os estudos independentes e as aulas práticas em laboratórios, agências
experimentais, clínicas-escola, farmácias-escola, núcleos de práticas jurídicas,
incubadoras de negócios etc. Esses componentes curriculares variam de curso
para curso e devem ser detalhados em cada PPC.
O objetivo de todas essas iniciativas é, mais uma vez, formar profissionais
qualificados e capacitados para responder com rapidez às demandas e aos
desafios de sua área de atuação. A lógica do percurso formativo dos alunos está
intrinsecamente relacionada à concepção das matrizes curriculares e à inclusão
da prática interdisciplinar e dos demais componentes curriculares nessas
matrizes.
O projeto acadêmico institucional engloba o Estágio Curricular Supervisionado,
definido no projeto do curso, cujo cumprimento é requisito para a conclusão do
curso e obtenção do diploma; e o Estágio extracurricular, desenvolvido pelo

formação profissional, uma vez que representa a principal oportunidade para o
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aluno como atividade opcional. (Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008).
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discente ampliar, na prática, o que foi estudado. Permite a integração das
disciplinas que compõem o currículo acadêmico, dando-lhes unidade estrutural
e testando-lhes o nível de consistência e grau de entrosamento. Propicia o
desenvolvimento da postura profissional e prepara os futuros egressos para
novos desafios, facilitando a compreensão da profissão, aprimorando
habilidades atitudinais, propiciando a complementação do ensino e da
aprendizagem acumulados ao longo do curso, propiciando ao aluno vivência
prática, aperfeiçoamento técnico-cultural e relacionamento humano.
O objetivo geral do Estágio Supervisionado é proporcionar, ao aluno, a
oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação
acadêmica com a realidade organizacional, através da observação e análise do
processo prático, e desenvolver suas habilidades técnicas, críticas e
potencialidades.
Seus objetivos específicos são:


complementar o processo de ensino-aprendizagem;



incentivar o aprimoramento pessoal e profissional;



propiciar

aos

acadêmicos

oportunidades

de

desenvolver

potencialidades e habilidades;


propiciar ao acadêmico a consolidação de conhecimentos e espírito
empreendedor e integrador, para atuar no vasto campo de atuação
do profissional;



contribuir para o discente assumir suas funções de corresponsável
pelo processo ensino-aprendizagem, na medida que formula seus
próprios projetos;



contribuir na relação entre professor e discente, no sentido que ambos

orientada pela capacidade dos indivíduos de transformarem dados em
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se reconheçam como aprendizes em uma sociedade cada vez mais
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propiciar ao acadêmico o exercício da cidadania, com vistas à
realização de trabalhos na área de atuação relacionados com causas
maiores, ou seja, o bem-estar da coletividade;



propiciar ao discente a oportunidade de diagnosticar e propor
melhoria no ambiente empresarial;



estabelecer uma relação de aproximação entre o Centro Universitário
e os locais de estágio, para fortalecer a interação entre teoria e
prática.

Durante a realização dos estágios, são designados professores,

com

conhecimento necessário e adequado, para a supervisão e acompanhamento do
aluno,

auxiliando-o

na solução de possíveis problemas técnicos ou de

relacionamento decorrentes da atividade, com o objetivo de atender ao Plano de
Estágio Supervisionado proposto.
Já o Trabalho de Conclusão de Curso, na forma definida nas Diretrizes
Curriculares ou nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, deve ser entendido como
um momento de síntese e expressão da totalidade da formação profissional.
É o trabalho no qual o aluno sistematiza o conhecimento resultante de um
processo investigativo, originário de uma indagação teórica, gerada a partir da
prática do estágio ou dos trabalhos de investigação elaborados no decorrer do
curso. Este processo de sistematização deve apresentar os elementos do
trabalho profissional em seus aspectos teóricos, metodológicos e operativos,
dentro dos padrões acadêmicos exigidos.
3.1.1.4.

Atividades Complementares

As Atividades Complementares são práticas acadêmicas obrigatórias de
múltiplos formatos, com o objetivo de complementar a formação do aluno,
ampliar o seu conhecimento teórico-prático com atividades extraclasse, fomentar

atividades de caráter solidário e incentivar a tomada de iniciativa e o espírito
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Os alunos podem realizar atividades complementares desde o primeiro semestre
letivo de sua matrícula, até o fim do período máximo de integralização curricular,
com exceção do Nivelamento, que deve ser cursado no primeiro ciclo de
estudos, e dos Laboratórios de Aprendizagem Integrada – LAI, nos dois
primeiros módulos do curso, conforme estabelecido no projeto pedagógico.
As Atividades Complementares são classificadas, conforme sua natureza, em
diferentes categorias: eventos como palestras, seminários, congressos,
conferências, oficinas etc.; participação em projetos de pesquisa ou de iniciação
científica ou tecnológica, publicação de produção individual e coletiva, dentre
outros; enriquecimento acadêmico-pedagógico

por meio de atividades de

monitoria, matrícula em disciplinas além do currículo do curso, obtenção de
prêmios acadêmicos; participação em cursos

programas ou projetos de

extensão, prestação de serviços comunitários ou em empresas juniores;
participação em diferentes atividades culturais, esportivas e políticas; estágios e
experiências profissionais.
3.1.1.5.

Avaliação da Aprendizagem

O UNIBH conduz suas práticas avaliativas orientado pela compreensão da
avaliação como uma experiência de aprendizagem. Entendê-la dessa forma
significa utilizá-la para oferecer feedback construtivo, tanto para alunos quanto
para professores, motivar os alunos a aprender e a diagnosticar seus pontos
fortes e fracos, fornecendo-lhes meios para a obtenção de indicadores de seu
progresso/desenvolvimento.
Como instrumentos de orientação de professores e alunos, as práticas
avaliativas só têm sentido se seus resultados contribuírem para o aprimoramento
do ensino e das capacidades de aprender com autonomia (avaliação formativa),
o que não é incompatível com a sua função social de ser o registro documental
do cumprimento das exigências formais/legais para o recebimento de um
documento (certificado de conclusão) que ateste a aquisição de conhecimento,
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por parte do aluno, ao final de uma etapa ou ciclo de formação do sistema escolar
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A proposta se torna tangível no programa Provas Colegiadas, que se constitui
de avaliações multidisciplinares que pretendem, de maneira sistêmica:
diagnosticar as dificuldades e as possibilidades dos discentes; aprimorar e
auxiliar o percurso das ações didático-pedagógicas em todas as etapas do
processo; corrigir distorções, aperfeiçoando ações corretivas; indicar nova
possibilidades corretivas e/ou modificar estratégias; e identificar necessidade de
investimentos acadêmico-pedagógicos. Seus resultados oferecem, ainda,
indicadores das aprendizagens dos discentes, que servirão de subsídio às
análises dos docentes, por curso, contribuindo para a melhoria constante da
qualidade do ensino.
Assim, o atual critério de verificação do rendimento escolar do UNIBH considera
sistemas de avaliação totalmente adaptados aos princípios educacionais
presentes no Projeto Acadêmico da Instituição, de acordo com as práticas
interdisciplinares adotadas pelas IES, fomentando práticas formativas de
avaliação da aprendizagem.
As provas e os trabalhos interdisciplinares, sua forma de aplicação, bem como
os instrumentos a serem utilizados respeitam as especificidades da disciplina e
do curso e, para tanto, investiu-se na formação de professores multiplicadores
da Matriz de Referência, instrumento que orienta, a partir do perfil de egresso
desejado e das diretrizes e portarias MEC, quais modelos mentais serão exigidos
e definindo os descritores necessários para que sejam atingidos os objetivos de
aprendizagem.
As provas colegiadas - Integradora e Global – dão um caráter interdisciplinar às
avaliações:


As Provas Integradoras, que ocorrem uma vez por semestre,
agrupam as diferentes disciplinas nas quais os alunos estão
matriculados. São elaboradas de forma colegiada pelos professores
da IES, e são aplicadas a todos os alunos matriculados até o

avaliados nos conteúdos específicos de todas as disciplinas que eles
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cursam naquele semestre.
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penúltimo ano dos cursos. Por essa avaliação, os alunos serão
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As Provas Globais são semestrais e avaliam os alunos do último
ano, em todos os conteúdos/habilidades do curso, conforme previsto
em seu projeto pedagógico, nos formatos das avaliações externas
pertinentes à área do curso (Enade, Exame OAB, Exame de
Suficiência de Contabilidade etc.). São elaboradas pelo Núcleo de
Avaliação Anima, em conjunto com a terceirizada APProva, sob a
supervisão direta dos Diretores de Área e seus Especialistas.

O Laboratório de Aprendizagem Integrada (LAI) e o Projeto Interdisciplinar (PI)
têm seus processos avaliativos centrados em objetos de aprendizagem
(conjunto de atividades) oferecidos com a finalidade de promover nos estudantes
o desenvolvimento de estudo autônomo, orientado por escolhas, que se vão
fazendo no percurso formativo, em consonância com os anseios da formação
integral e específica de cada Curso, com a mediação do professor. Devido a
essa característica, de um percurso de realização de atividades mais flexível, a
avaliação se centra nas trilhas que os estudantes decidem percorrer durante o
planejamento e a execução dos Projetos, guiados pelos propósitos formativos
do LAI e do PI traduzidos por uma Matriz de Avaliação, com a descrição das
áreas de competências e habilidades a serem desenvolvidas no processo, as
quais orientam as experiências de aprendizagem a serem vivenciadas.
Embora todas as diretrizes regimentais, resoluções e regulamentos que
normalizam a operacionalização das práticas de avaliação estejam divulgados e
colocados à disposição da Comunidade Acadêmica para consulta, entende-se a
necessidade de representação do como este processo acontece na realidade
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cotidiana. Com esse objetivo, apresenta-se a Figura abaixo.
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Figura 12 – Descrição do Plano de Avaliação Discente

Plano de Avaliação
CATEGORIAS

PONTUAÇÃO

CARACTERÍSTICA

Avaliação Somativa 1 (AS1)

30 pontos

Avaliação Somativa 2 (AS2)

10 pontos

Avaliação Somativa 3 (AS3)

20 pontos

Única

Atividades Avaliativas de Aprendizagem 1
(AAA1)

20 pontos

De acordo com Plano
do Professor

Atividades Avaliativas de Aprendizagem 2
(AAA2)

10 pontos

Única

Projeto Interdisciplinar (PI) ou Atividades
Avaliativas de Aprendizagem 3 (AAA3)

10 pontos

Única; Compartilhada

De acordo com Plano
do Professor
De acordo com Plano
do Professor

Total

100 pontos

ADAPTI Ingressante

5 pontos

Avaliação substitutiva (SUBS)

30 pontos

Saliente-se também que o Regimento Interno estabelece que será considerado
aprovado o aluno que obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) da carga horária total prevista para cada disciplina ou atividade, além de
possuir aproveitamento aferido em processo formal de avaliação equivalente a,
no mínimo, 70% (setenta por cento), ou seja, média 7,0 em cada disciplina,
incluindo o Trabalho de Conclusão de Curso.
3.1.1.6.

Flexibilidade curricular: disciplinas eletivas, optativa e de
competências adicionais

A organização curricular da IES, ao fundamentar-se em uma visão
interdisciplinar da educação, não só reafirma o propósito formativo de
desenvolver a autonomia plena dos estudantes, como amplia o seu alcance,
criando uma rede de relações em que eles ocupem o centro das ações
curriculares.

por meio de sugestões feitas pela Coordenação do curso, um encadeamento de
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Em termos da dinâmica de organização das matrizes do currículo, isso implica
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ações formativas desejadas, entre os diferentes campos do conhecimento. Isso
se dá por meio de conteúdos de disciplinas que os discentes assumam como
necessários ao seu percurso formativo e seu projeto de desenvolvimento
pessoal, social e profissional.
Para tanto, o Projeto Pedagógico permite aos estudantes cursar duas disciplinas
de caráter eletivo, uma optativa e quatro de competências adicionais, em todos
os cursos de graduação, como forma de complementar e de potencializar o
aprendizado dos alunos, imprimindo tal grau de flexibilidade ao percurso
formativo que lhes facultem personalizar a formação, tendo em vista interesses
profissionais e pessoais muito próprios e específicos.
3.3.1.6.1. Eletivas
Em termos curriculares e formativos, a oferta de disciplinas eletivas cumpre duas
funções importantes: reforçar a noção de que nossos alunos são plenamente
capazes de contribuir para a construção de seu próprio currículo; assumir que o
espaço disciplinar cotidiano não é capaz, por si só, de circunscrever o surgimento
e o aprofundamento de conceitos inerentes às diferentes dinâmicas das
áreas. Além disso, por meio das disciplinas eletivas, os estudantes conseguirão
desenvolver competências e habilidades relacionadas aos seus próprios
Projetos de Vida, favorecendo a aquisição de conhecimentos correlatos e/ou
específicos.
A escolha das disciplinas eletivas será livre, isto é, os alunos poderão escolher
livremente duas disciplinas que desejem cursar, dentre um elenco de unidades
curriculares previamente ofertadas. A definição da oferta das disciplinas eletivas
toma como parâmetro a Grande Área a que pertence o curso de graduação,
assim como o conjunto de definições contidas no Projeto Pedagógico de Curso.
3.1.1.6.2. Optativa
Em termos de escolhas, a optativa também é livre como as eletivas, porém

estejam matriculados. Por essa peculiaridade, a unidade curricular optativa não
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abarca um elenco maior, pois pode ser escolhida dentre todas as disciplinas em
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precisa, necessariamente, ser congruente com a área de formação escolhida. O
objetivo é permitir que os alunos possam ter oportunidade de ampliar repertórios
de conhecimentos, personalizar os próprios itinerários formativos, em função de
seus objetivos, alargando as chances de, ao final do curso, mobilizar, operar e
aplicar os conhecimentos aprendidos ao contexto de seu Projeto de Vida.
As unidades Eletivas e Optativas estão subordinadas às políticas de avaliação
dos cursos nos quais se originam, devendo, portanto, existir sinergia entre suas
metodologias, os currículos e as necessidades formativas dos estudantes. Todas
as diretrizes regimentais, resoluções e regulamentos que normalizam a
operacionalização da flexibilidade curricular na IES, descritas, estão divulgados
e colocados à disposição da Comunidade Acadêmica, para consulta.
3.1.1.6.3. Competências Adicionais
As competências adicionais cumprem a importante função de fazer gerar no
aluno a reflexão crítica sobre a formação que deseja ter para si, ao término de
sua formação. Para tanto, ele cursa o tempo regular dos fundamentos de
permanência e de área e, tão logo ingresse nos fundamentos profissionalizantes,
eixo em que se encontra a sua formação técnica, ele pode escolher quatro
disciplinas que lhe garantam uma formação mais direcionada aos seus
interesses profissionais ou como pesquisador.
As competências essenciais têm como objetivo orientar o aluno em decisões que
aproximem a sua formação acadêmica de suas necessidades profissionais. A
proximidade com o mercado o permitirá adquirir novos conhecimentos e eles
possam levá-lo a assumir novos comportamentos no âmbito profissional. Elas
serão em número de quatro, poderão ser cursadas após o ciclo de Fundamentos
de Área e serão totalmente gratuitas, sem nenhum custo adicional para o
discente.
Elas poderão ser escolhidas dentro daquele elenco maior, ou seja, dentre todas

interessados

estejam

matriculados

e

tanto

podem

ser
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disponibilizadas no modo virtual ou presencial, bastando apenas que a disciplina
esteja em oferta.
Ao final de cada unidade curricular escolhida como competência adicional, o
discente já recebe o certificado de conclusão da mesma, o que favorece a
inserção desta nova competência em seu currículo profissional, abraçando
o conceito das Liberal Arts – disciplinas que façam o discente perceber que a
sua aprendizagem é dinâmica, viva, tem fluidez e acompanha o ritmo da
sociedade e mercado e, portanto, contribuem para torná-lo produtivo, crítico,
empático e bem-sucedido na área que escolheu para si.
3.1.2.

POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD

O UNIBH mantém um grupo de professores para o estudo das tecnologias e
metodologias associadas à Educação à Distância (EAD) viabilizando: (I) o uso
dessas tecnologias para o apoio aos cursos presenciais; (II) oferta de parte da
carga horária dos cursos presenciais na modalidade EAD; e (III) a implantação
de cursos na modalidade à distância.
A IES objetiva, ao longo do quinquênio, reunir condições para a oferta de cursos
à distância, considerando sua experiência na modalidade semipresencial a partir
da implantação dos 20% nos cursos presenciais ofertados.
A IES propõe dois diferentes modelos de operação:
1)

Modelo Web - Esse modelo possibilita ao aluno criar seu próprio
horário de estudo, pois todo o conteúdo é disponibilizado e consumido
virtualmente e as atividades presenciais são destinadas apenas para
realização das provas, sobretudo quando previstas nas DCNs dos
cursos.

2)

Modelo Híbrido - A oferta do conteúdo deve ocorrer em um ambiente
virtual de aprendizagem, permitindo ao aluno o acesso ao conteúdo

desafios de aprendizagem, textos, entre outros), em qualquer hora,
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Virtual de Aprendizagem) deve permitir que o estudante estabeleça
seu próprio ritmo de aprendizagem. Paralelamente, ferramentas
tecnológicas e de comunicação podem oportunizar a interação
síncrona ou assíncrona entre alunos, professores e tutores. Nesse
modelo semipresencial, ou híbrido (blended learning), os encontros
presenciais não devem ser voltados para ministrar conteúdos, cuja
disponibilização acontece on-line (em qualquer hora, em qualquer
lugar, respeitando o ritmo de cada aluno), mas para sua discussão,
problematização e aplicação, por meio de metodologias ativas de
aprendizagem, na perspectiva da sala de aula invertida (ou flipped
classroom).
Para a oferta de cursos à distância, o polo de educação à distância ou polo de
apoio presencial, devidamente regulamentado, propõe uma descentralização
das atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas
ofertados à distância. Lá, o estudante contará com apoio da tutoria presencial,
biblioteca e acesso aos laboratórios, além de poder fazer uso de toda a
infraestrutura física, administrativa e tecnológica.
Existe a projeção de oferta, pela Instituição, do Curso Superior de Tecnologia em
Processos Gerenciais com polos distribuídos pelo estado de Minas Gerais,
apresentados no quadro a seguir.
Quadro – Projeção de Oferta do Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais em
EaD
VAGAS POR POLO

Belo Horizonte (Polo Estoril)

20

Belo Horizonte (Polo Lourdes)

20

Belo Horizonte (Polo Cristiano Machado)

20

Betim

20

Contagem

20
100

TOTAL
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Para o modelo semipresencial de aprendizagem, já em operação, a IES trabalha
com os dois modelos de operação (Web e Híbrido). A definição de quais
disciplinas serão ofertadas no modelo Web e quais serão no modelo híbrido
acontece no momento em que a IES está realizando o planejamento de ofertas,
ou seja, no início de cada período letivo.
3.1.2.1.

Objetivos e Metas que englobam o EAD na IES

As atividades acadêmicas serão desenvolvidas de acordo com as premissas do
Projeto Acadêmico da Instituição e terão como principais objetivos:


Ampliar a atuação do UNIBH, favorecendo o acesso à educação
superior de qualidade;



Introduzir recursos didático-pedagógicos que contribuam para a
melhoria da qualidade de ensino, garantindo as condições
necessárias para o crescimento qualitativo das ações acadêmicas;



Flexibilizar as possibilidades de estudo para os alunos dos cursos de
graduação presenciais;



Ministrar cursos de graduação tecnológica, bacharelado;



e licenciatura, e de pós-graduação lato sensu, na modalidade à
distância;



Ofertar cursos de extensão na modalidade à distância, contribuindo
para a formação educativa, cultural e científica dos atuais alunos bem
como da comunidade externa.

Para que se cumpram os objetivos propostos, foram previstas as seguintes
metas:


Propiciar

educação

voltada

para

o

desenvolvimento

de
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Desenvolver programas de reformulação e atualização curricular dos
cursos e disciplinas de graduação e pós-graduação ofertados;



Implantar, progressivamente, um número maior de disciplinas dos
cursos na modalidade semipresencial, respeitando-se a política de
20% da carga horária total dos cursos;



Implementar políticas e programas de educação à distância, visando
à democratização do acesso à educação, à informação e ao
conhecimento, e à interiorização da oferta de vagas;



Difundir o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC),
estimulando o domínio das novas linguagens de informação e
comunicação junto à comunidade acadêmica;



Fomentar a pesquisa e a inovação em tecnologias educacionais,
aplicando as TIC nos processos didático-pedagógicos;



Estruturar equipes para acompanhamento pedagógico dos cursos
ofertados em EaD;



Capacitar adequadamente docentes, tutores e corpo técnicoadministrativo, de forma a atender às necessidades dos cursos
oferecidos;



Implantar o processo de Avaliação Institucional e Pedagógica da EaD;



Desenvolver, produzir e disseminar conteúdos, programas e
ferramentas para uso nas diversas modalidades de curso.

3.1.2.2.

Política de Avaliação na Modalidade EAD

A Avaliação Institucional é um dos três componentes do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), que está relacionado:
À melhoria da qualidade da educação superior;



À orientação da expansão de sua oferta;
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Ao aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade.

Compõem o SINAES: a autoavaliação, as avaliações de curso e instituições e o
ENADE. Pela avaliação interna ou autoavaliação são analisados aspectos
relacionados à formação acadêmica e profissional fornecida pela Instituição, à
processos de gestão, responsabilidades e compromissos para com os alunos e
a sociedade.
O processo de autoavaliação é desenvolvido pela própria Instituição,
diferentemente da avaliação externa, que é realizada pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/MEC). A autoavaliação
tem como principais objetivos produzir conhecimentos, identificar o conjunto de
atividades e finalidades cumpridas pela Instituição, identificar as causas de
possíveis problemas e deficiências, promover a consciência pedagógica e
profissional do corpo docente e técnico-administrativo, tornar mais efetivo o
vínculo com a comunidade, julgar acerca da relevância científica e social de suas
atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade.
No UNIBH, a autoavaliação acontece semestralmente e conta com a
participação de alunos, professores, coordenadores, diretores e demais
colaboradores, avaliando-se não só a qualidade da Instituição e dos cursos,
como o desempenho dos professores e coordenadores, o atendimento, a
infraestrutura, as bibliotecas e os laboratórios. A qualidade do ensino é avaliada
quanto

ao:

planejamento

e

gestão

das

atividades;

ambiente

de

ensino/aprendizagem virtual; conteúdo e recursos didáticos das diversas
disciplinas; desempenho de professores e tutores; e sistema de avaliação da
aprendizagem. Essa avaliação, por ser contínua, processual e estabelecer
feedback e condições para o aperfeiçoamento do processo de ensino, atende
aos aspectos básicos da avaliação formativa. Para isso, uma das ações é
convidar os alunos a responder ao questionário sobre os diversos itens
relacionados às atividades de ensino, que possibilita identificar o seu grau de
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Em datas previamente estabelecidas no calendário acadêmico, o aluno da
Instituição responderá, via web e na plataforma web, ao questionário de
Autoavaliação Institucional, abordando os seguintes itens:


Curso;



Docentes;



Tutoria à Distância e presencial;



Coordenação de curso;



Infraestrutura do Polo de Atendimento Presencial;



Biblioteca;



Laboratórios;



Material didático virtual das disciplinas;



Plataforma de navegação e demais ambientes virtuais utilizados;



Atendimento presencial e à distância;



Comunicação;



Critérios de verificação da aprendizagem.

Após processamento das informações e validação estatística dos resultados,
estes serão apresentados e discutidos com a comunidade acadêmica da
Instituição, subsidiando planos de ação dos setores envolvidos. A partir dos
resultados da avaliação, cada setor elaborará seu Plano de Ação, elemento
chave para a transformação positiva da realidade, pois permite visualizar
efetivamente os esforços necessários para se alcançar a qualidade institucional
desejada, com o estabelecimento de prazos, responsabilidades e recursos,

Além do formulário respondido pelos alunos, a Coordenação de Operações da
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informações sobre o desempenho e participação dos alunos nas atividades online. Esses dados são apresentados ao Coordenador do Curso e analisados
conjuntamente

com o

Coordenador Pedagógico

da

EaD, visando o

estabelecimento de estratégias e seleção de ações de melhoria a serem
implantadas. Desse modo, são explicitadas as atualizações necessárias nas
disciplinas, no material didático, na capacitação de professores e tutores, nos
procedimentos etc.
As ações definidas como prioritárias são planejadas e, durante a implantação,
passam a ser monitoradas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). A CPA
terá suas ações voltadas especificamente para avaliar os cursos em EaD, com
instrumentos específicos e consistentes.
3.1.2.3.

Organização Didático-Pedagógica para a EAD

O UNIBH acredita que o processo de produção de materiais é fundamental para
o desenvolvimento de cursos em EaD. Dessa forma, utilizar os recursos para
despertar a atenção e desafiar o aluno é essencial para o sucesso deste modelo
educativo. O tratamento de material para a EaD requer uma equipe de produção
que esteja integrada ao NEAD da Instituição, aos coordenadores de curso, ao
coordenador pedagógico e ao coordenador de operações, dentre outros.
Partindo desse princípio, o Grupo Anima Educação, o qual o UNIBH integra,
objetivando maior qualidade na produção do material didático adotado pelas IES
e proporcionando maior aderência ao modelo acadêmico das instituições optou
por manter uma fábrica própria de produção de conteúdo situada na cidade de
Belo Horizonte, composta por profissionais qualificados para a produção de
materiais didáticos EaD.
A produção de material didático inicia-se pela equipe de projetos, que realiza a
interlocução com as instituições de ensino do grupo para organizar as demandas
de produção a serem ofertadas na modalidade à distância. As instituições de
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ensino estruturam o conteúdo programático a partir do PPC e preenchem um

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

atuará como parecerista e que acompanhará a produção do conteúdo,
garantindo a sua qualidade.
Uma vez recebidas as informações das instituições de ensino, a área de projetos
organiza o planejamento de produção, distribui as atividades e realiza a
interlocução com as áreas envolvidas.
A equipe pedagógica é responsável por tangibilizar o modelo pedagógico em
templates, para orientar de forma padronizada a produção realizada pelo
professor-autor contratado para produção da disciplina.
Fazem parte da equipe de produção os designers instrucionais, que possuem
um papel central no processo de elaboração dos materiais didáticos, pois eles
interagem constantemente com todos os profissionais da linha de produção e,
principalmente, com o professor-autor, fornecendo orientações, apoio e
intervenções pedagógicas a fim de garantir que o conteúdo esteja de acordo com
as teorias de aprendizagem adotadas para a modalidade à distância.
Os professores autores são docentes com experiência comprovada na disciplina
e com pós-graduação stricto sensu na área; o professor-autor pode contar com
a assessoria da Coordenação Pedagógica da EaD, capacitada para trabalhar no
Ambiente Virtual de Aprendizagem, do NDE e da Coordenação do curso.
Cabe ao professor autor:


Elaborar o material didático previsto;



Aprovar o material didático revisado e diagramado, antes de sua
publicação;



Participar das reuniões com os tutores das disciplinas, quando
demandado;



Cumprir rigorosamente os cronogramas de entrega de material e

Conhecer a metodologia de ensino no curso;
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Elaborar o material no modelo adotado pela instituição;



Criar os roteiros dos áudios, vídeos e animações;



Elaborar as atividades de ensino-aprendizagem e de avaliações da
aprendizagem;



Elaborar itens para compor as avaliações demandadas na oferta da
disciplina;



Revisar e corrigir a primeira versão diagramada do material didático –
validação do material.

Além da interface com os professores-autores, a equipe de designers
instrucionais conduz a validação do material didático com o parecerista,
profissional da área responsável pela garantia de qualidade do conteúdo que
está sendo elaborado e pela coerência com a ementa da disciplina. A partir daí
é que são geradas as matérias-primas a serem trabalhadas pelas demais áreas
envolvidas nesse processo, que são:


Normalização: é responsável por garantir que todo o material esteja
em acordo com as normas da ABNT e confere os direitos autorais de
imagens e textos. Além disso, elabora a ficha catalográfica de todos
os exemplares produzidos e solicita o registro ISBN.



Revisão textual: são profissionais responsáveis por realizar a revisão
ortográfica de todo o material conforme o Acordo Ortográfico atual e,
ainda, devem se atentar à escrita correta em relação à norma
gramatical da Língua Portuguesa.



Ilustração: responsável por criar ou adaptar desenhos, infográficos,
tirinhas, charges, organogramas, enfim, por construir diferentes
ilustrações solicitadas pelo professor-autor para enriquecer a

Diagramação: responsável por diagramar o conteúdo para o livro
didático, gerado em formato PDF para os alunos. Além disso, essa
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equipe gera os cronogramas e guias, dentre outros recursos para
imprimir uma identidade visual.


Audiovisual: tem como objetivo traduzir e adaptar para a linguagem
audiovisual os conteúdos didáticos elaborados pelo professor-autor,
buscando o melhor produto para se transmitir aulas virtuais de
qualidade para os alunos de EAD. Para a entrega dos produtos
audiovisuais, a equipe segue três etapas macros em sua produção:
pré-produção, gravação e pós-produção.



Publicação: finalizadas as etapas de produção, todo o material é
cadastrado e configurado no ambiente virtual pelas equipes de
publicação e operações e, somente então, é disponibilizado para a
comunidade acadêmica.

Todo o material didático produzido possui recursos de acessibilidade: vídeos
legendados e com intérprete de LIBRAS. Outro cuidado adicional, que garante o
atendimento aos critérios de acessibilidade, inclusive atitudinal, é a
audiodescrição. Nela, o professor-autor redige um texto em que detalha cada
material produzido em formato gráfico, como tabelas, quadros, tirinhas, charges
etc. Isso permite que todo e qualquer aluno consiga entender o que foi proposto.
Atualmente, o modelo pedagógico da Instituição contempla o recurso de mídia
interativa dividida em unidades de ensino, sendo oito unidades para disciplinas
de 80 horas e quatro unidades para disciplinas de 40 horas.
Os conteúdos são distribuídos por meio de textos temáticos, vídeo-aulas,
problematizações, atividades de fixação e avaliativas, questões discursivas e
objetivas, testes conceituais, fóruns, dentre outros. Além disso, o material
fornece diferentes objetos de aprendizagem, como: estudo de caso, notícia,
dicas, curiosidades, infográfico, imagens, foto, ilustrações, gráficos, tabelas,
organogramas, fluxogramas, simulações e tutoriais. Nas ofertas 100% EAD são

em grupo para disciplinas já determinadas pela coordenação do curso.

O
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contempladas palestras de formação geral com temas transversais e trabalhos
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Figura – Modelo Pedagógico – Disciplina em EaD

Fonte: Diretoria de EaD Anima, 2017.
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Figura – Plano de Avaliação – Disciplina em EaD
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Após a produção do conteúdo, compete à Equipe de Operações a configuração
das turmas a serem ofertadas, ou seja, esse núcleo é responsável pela
replicação, gerenciamento e execução das Disciplinas à Distância no Ambiente
Virtual de Aprendizagem - AVA, seguindo as orientações e recomendações da
Coordenação Pedagógica.
Para tanto, conta com uma equipe composta por colaboradores devidamente
treinados e capacitados a manipular os sistemas que suportam a operação da
disciplina na modalidade virtual. Esta equipe ainda é responsável pelo suporte
tecnológico e Help Desk aos usuários com perfil de professores, coordenadores
e tutores. A administração e manutenção da infraestrutura tecnológica relativa
ao AVA também faz parte das atribuições do Núcleo de Operações.
Para garantir a aderência à proposta didática e pedagógica das disciplinas,
sempre que houver necessidade de desenvolvimento de novas funcionalidades
na plataforma EaD, este Núcleo fica responsável pela especificação,
desenvolvimento, implantação, administração e manutenção da infraestrutura
tecnológica, fornecida por terceiros ou desenvolvida internamente. Também
responde pela customização do AVA e por sua integração ao Sistema Integrado
Acadêmico-Financeiro (SIAF). Esse serviço recebe apoio do Departamento de
Tecnologia da Informação (DTI) e do Núcleo de Suporte à Informática (NSI).
3.1.2.4

Corpo Docente, Tutores e Corpo Técnico-Administrativo

Para compor a estrutura acadêmica da oferta de cursos na modalidade à
Distância o UNIBH conta com uma equipe composta por professores tutores e
tutores presenciais. O corpo docente é constituído por uma equipe de
professores e tutores qualificados, que têm por objetivo criar uma metodologia
de trabalho que possibilite a atuação coordenada dos sujeitos envolvidos no
processo acadêmico, de forma a atingir os perfis de formação pretendidos pelas
disciplinas e pelos cursos ofertados.

tutores, com estreita colaboração do Coordenador Pedagógico, busca assegurar
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O trabalho conjunto entre o Coordenador do Curso, o professor autor e os
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equipe

trabalha

de

forma

articulada

na

concepção,

estruturação,

desenvolvimento, aplicação e avaliação das disciplinas em EaD, de acordo com
o que dispõe o Projeto Pedagógico do Curso - PPC.
Coordenação de Curso
O Coordenador, subordinado ao Diretor de Instituto, é responsável pela
concepção e pela garantia da qualidade acadêmica dos cursos ofertados na
modalidade à distância, cabendo a ele:


Trabalhar em estreita colaboração com o Núcleo EaD – Coordenação
Pedagógica e a Coordenação de Operações –, provendo a adequada
integração entre os serviços e preservando a qualidade do ensino
proporcionado aos alunos;



Elaborar as informações relativas ao curso, para publicação na web,
no material, ou em qualquer outra mídia, sempre que necessário;



Coordenar o processo de dispensa de disciplinas, quando requerida
pelos alunos;



Supervisionar os serviços administrativos relativos ao curso;



Organizar o processo de seleção de professores autores e tutores;



Participar, juntamente com um representante do Núcleo EaD, das
bancas de seleção interna e externa para escolha dos docentes;



Organizar e acompanhar a capacitação, em EaD e no ambiente virtual
de aprendizagem, dos professores que atuarão nas disciplinas;



Elaborar, juntamente com a Coordenação Pedagógica de EaD e com
os professores autores, o cronograma do curso, em todas as suas
etapas;
Providenciar, com o apoio da Coordenação Pedagógica em EaD,
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material didático, a fim de que os prazos estabelecidos sejam
respeitados;


Supervisionar o cumprimento do cronograma do curso, em todas as
suas etapas;



Acompanhar, juntamente com a Coordenação Pedagógica em EaD,
o trabalho dos professores autores e dos tutores, dando-lhes a
orientação necessária;



Avaliar a interlocução entre os alunos e os diferentes setores
(atendimento

tecnológico,

secretaria,

professor,

tutor

e

coordenações), por meio do acompanhamento das interações
efetuadas no AVA;


Supervisionar o processo de elaboração, diagramação, reprodução e
distribuição das provas presenciais, provendo o cumprimento dos
prazos estabelecidos no cronograma;



Estar presente em um dos polos ou designar representante
qualificado para acompanhar, nas datas agendadas, a aplicação das
provas presenciais;



Discutir com a Coordenação Pedagógica, professores autores e
tutores as alterações pedagógicas que se fizerem necessárias no
decorrer do curso;



Avaliar e validar as atividades complementares e a equivalência de
disciplinas.

Tutor à Distância
Docente com formação e experiência comprovada na disciplina em que irá atuar,
o Tutor à Distância trabalha de forma articulada com o Projeto Pedagógico do
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Curso e com o plano de ensino proposto pelo professor-autor.
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É o profissional responsável por supervisionar o processo ensino/aprendizagem
e estimular a participação dos alunos, de acordo com as orientações do Guia do
Tutor e da Coordenação Pedagógica. São atividades do Tutor à Distância:


Acompanhar e mediar o processo de aprendizagem do aluno;



Esclarecer dúvidas referentes ao conteúdo da disciplina;



Disponibilizar materiais complementares, quando necessário à
compreensão dos conteúdos;



Elaborar, mediar e avaliar fóruns;



Corrigir atividades avaliativas – questões abertas e provas;



Preparar e realizar o Conexão Anima - vídeo-aula de encerramento
do ciclo de Unidades da disciplina;



Preparar e gravar as Devolutivas de Prova.

Tutor Presencial
O Tutor Presencial atuará na organização dos encontros presenciais e tem entre
suas atribuições a fiscalização de provas, a orientação dos alunos no Polo de
Atendimento Presencial e o acompanhamento das atividades presenciais.
Esse profissional também ficará à disposição no polo, para o devido suporte ao
aluno que se encontra em dificuldades, no que diz respeito a dúvidas técnicas e



Criar um ambiente de aprendizagem apropriado;



Estabelecer regras disciplinares;



Ouvir e observar a reação dos alunos nos polos;



Acompanhar as atividades de sala feitas em grupo;



Tirar dúvidas técnicas e administrativas e participar das atividades

Página

solicitadas;

134

administrativas. São atividades do Tutor Presencial:

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH



Sinalizar o polo para aplicação de provas presenciais;



Garantir a identificação dos alunos nas provas presenciais;



Apoiar os procedimentos logísticos;



Atentar a detalhes técnicos;



Ser capaz de instalar os equipamentos;



Orientar os estudantes quanto ao manuseio das mídias e tecnologias
utilizadas no curso;



Aplicar avaliações presenciais;



Elaborar os relatórios de regularidade dos alunos;



Disponibilizar a tecnologia e os recursos de acordo com as
solicitações do tutor à distância.

3.1.2.5 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA
Atendendo aos preceitos do modelo pedagógico proposto para a Educação à
Distância ou o semipresencial, o UNIBH implementou a plataforma iLang, com
funcionamento integral via web, que garante ao aluno flexibilidade de acesso,
considerando-se a esfera temporal (em qualquer dia e horário) e a esfera
espacial/geográfica (de qualquer local), além de contribuir para melhor
organização dos estudos.
A iLang é uma solução de gestão acadêmica baseada na nuvem. Suas
ferramentas conectam alunos, professores e todo o ecossistema acadêmico ao
longo do processo de construção do conhecimento. Com foco em experiência
de uso e de processos ágeis de desenvolvimento de software, a iLang oferece
uma suíte de produtos que representam o estado-da-arte em tecnologia
educacional. A distribuição de conteúdo é parte central dessa solução
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O principal diferencial está em como o conteúdo pode ser criado e gerenciado
eficientemente, eliminando duplicação de trabalho. As ferramentas possibilitam
a otimização de alocação de recursos humanos:


Alunos podem facilmente ser movidos entre turmas e segmentados
em diferentes contextos, favorecendo a realização de trabalhos em
grupo.



Facilidade na atribuição de tutores e professores de acordo com
regras de negócio específicas, atendendo aos preceitos e aderência
às leis trabalhistas locais que regulamentam número máximo de
alunos por tutor. Essa flexibilidade é essencial para instituições nas
quais quase todo o trabalho escolar é realizado de forma digital.



Possui módulo de matriz referência que permite a implementação e
gestão integrada de currículo: objetos de aprendizagem e questões
podem ser tagueados e o desempenho dos alunos pode ser medido
e comparado com precisão e velocidade.



A iLang é social: possui feeds, publicadores e loops de feedback que
permeiam

os

módulos

da

plataforma,

encorajando

o

compartilhamento de opiniões, dúvidas e comentários e enriquecendo
o ambiente de aprendizagem.


Gestão baseada em dados: processamento e distribuição de dados
relevantes e customizados ajudam os usuários a monitorar o
aprendizado. Os modelos preditivos ajudam na retenção de alunos e
outras métricas chave para uma gestão eficiente.

A plataforma está conectada com o sistema acadêmico e financeiro do UNIBH,
o Sistema Integrado Acadêmico-Financeiro (SIAF), por meio do qual a Instituição
acompanha os seguintes processos acadêmicos:
Matrícula: abertura e fechamento do processo de matrícula com
configuração de etapas (processo interno e processo externo web);
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de ingresso totalmente integrada com o sistema de processo seletivo
Vestib; manipulação do diário de classe com base em cadastros
prévios de período letivo, grade curricular, horários, remanejamentos,
quadro de vagas etc.


Relatórios/Consultas

Eventuais:

informações

consistentes,

apresentadas de forma adequada para atender ao usuário.


Diário

de

Classe: configuração

de

vínculo

de

professores,

coordenadores, disciplinas, alunos nas turmas; abertura e fechamento
de diários antigos para professores ou coordenadores efetuarem
correções.


Dados de histórico escolar dos alunos: equivalências por aluno,
disciplina e estrutura curricular.



Protocolos: atendimento, configuração do processo/fluxo, registro de
contato com o aluno.



Outros menus para alimentação do sistema, para que sejam usadas
as informações em alguma tela operacional.

3.1.4.

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO ALUNO

Para atendimento aos alunos, o UNIBH conta com uma diretoria centralizada, a
Diretoria de Relacionamento com o Aluno, que tem como principal objetivo
prestar um atendimento de qualidade, que seja eficiente e possa dar retorno ao
aluno com mais agilidade e assertividade. Essa Diretoria é composta por duas
áreas: a Central de Atendimento/Relacionamento e Retenção/Fidelização.
A Central de Relacionamento conta hoje com mais de 120 profissionais
preparados e qualificados para atender ao fluxo de atendimento. No primeiro
nível de atendimento, o N1, ocorre a triagem, onde o aluno tem a oportunidade

direcionado para o segundo nível, o N2, onde são tratadas questões de maior
complexidade e de forma direcionada por tema: acadêmico, financiamento,
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tesouraria, EAD, Pós/Mestrado e Extensão. Nesse sentido, existe uma equipe
de Backoffice de cada célula de atendimento pronta para dar suporte ao N2 em
questões específicas.
Na área de Retenção e Fidelização, a Central de Relacionamento, por meio de
um trabalho preditivo, faz a identificação de alunos que apresentam possível
chance de evasão. Profissionais capacitados trabalham com essa carteira de
alunos, identificando formas de ajudá-los e motivá-los na conclusão do seu curso
de formação superior. Programas de estágios, monitoria, recursos financeiros
(financiamentos), orientação para a carreira, dentre outros, são meios de garantir
a continuidade dos estudos destes alunos.
Todas as resoluções que o setor promove são realizadas em tempo hábil para
que o aluno não fique prejudicado e tenha o retorno da sua solicitação de forma
satisfatória. Pensando na satisfação e conveniência do aluno disponibilizamos
diferentes canais de comunicação:
 Chat humano: Com interação online e amigável, o aluno poderá entrar em
contato de forma dinâmica e acessível de qualquer lugar e sem custo.
 Chat robô: Seguindo a tendência do mercado, utiliza-se a inteligência artificial
como uma ferramenta disponível 24 horas para a otimização de atendimentos.
Ela retém 70% dos atendimentos que seriam direcionados ao Chat humano.


Redes sociais: Para as redes sociais, conta-se com uma equipe
especializada em ferramentas digitais. Todas as mensagens
direcionadas à Instituição são monitoradas e tratadas em até 24
horas.



Fale com a Gente: Os alunos podem enviar dúvidas, críticas ou
sugestões diretamente para as áreas internas da Instituição por meio
de mensagem no Fale com a Gente, disponível 24 horas por dia, todos
os dias da semana, no site institucional. Neste canal, o aluno

acadêmico, financeiro, infraestrutura do campus, dentre outros. O
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Ao final de cada atendimento realizado pela Central de Relacionamento, o aluno
participa de uma pesquisa de satisfação onde classifica o profissional que o
atendeu com notas de 0 a 5 e responde se a solicitação foi atendida ou não. As
avaliações são acompanhadas e monitoradas pela Equipe de Qualidade que,
por meio desta amostragem, identifica oportunidades de treinamento, melhorias
na operação, otimização de processos/fluxos e adaptações do setor.
Além disso, os alunos contam com o atendimento dos Coordenadores de Curso,
dos Professores Tutores e dos Tutores Presenciais; atores que atuam
incentivando o aluno a assumir uma postura empreendedora e protagonista em
relação ao seu estudo e a busca pelo sucesso de seu percurso acadêmico,
originalmente definido em cada Projeto de Vida.
3.1.5.

POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Sociedade Inclusiva é uma sociedade para todos, independentemente
de sexo, idade, religião, origem étnica, raça, orientação sexual ou
deficiência; uma sociedade que acolhe e aprecia a diversidade da
experiência humana; uma sociedade cuja meta principal é oferecer
oportunidades iguais para todos realizarem seu potencial humano.
(Adolf D. Ratzka, Diretor do Instituto de Vida Independente, Suécia,
1999)

Instituições de ensino, no Brasil, são, historicamente, caracterizadas pela visão
da exclusão, legitimadas, quase sempre, por políticas e práticas sociais que a
vinculam como sendo um privilégio para uma minoria. E, mesmo em tempos
sociais tão diversos, quando o acesso ao sistema de ensino parece tão
democratizado, formas de exclusão são percebidas e contribuem, muitas vezes,
para o fracasso escolar.
Sob a égide da inclusão, as IES do Grupo Anima, do qual o UNIBH faz parte,
sempre

reconheceram

seus

espaços

como

espaços

que

ensinam,

independentemente de suas salas de aula. No UNIBH, tudo ensina. E o
reconhecimento das diferenças, a valorização da diversidade como forma de
emancipação e de cidadania permeiam todas as nossas escolhas. Os direitos

portanto, revelam um componente ético que é indissociável do mundo da

Página

Educação.

139

humanos emergem quando tratamos da questão da educação inclusiva e,

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

Essa consciência não nos tomou de assalto. Faz parte dos nossos valores, das
convicções de princípios que nos orientam. E, naturalmente, nos deixa em
contato com as mais recentes discussões mundiais sobre a educação inclusiva
como uma ação política, cultural, social e pedagógica. Assim, por se tratar de
uma organização inclusiva, preocupada com a educação dos alunos com
deficiência, o primeiro desafio que buscamos vencer foi a questão da
acessibilidade. Acessibilidade implica superar tanto as barreiras arquitetônicas,
quanto as curriculares e atitudinais.
3.1.5.1.

Acessibilidade Arquitetônica

Tanto na legislação nacional (Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/01),
quanto na legislação municipal existem metas explícitas para a melhoria das
condições de acessibilidade aos deficientes físicos nas Instituições de Ensino.
Para além do que propõe a legislação, por ter a diversidade humana como um
valor, o UNIBH assume o compromisso com a inclusão social dos estudantes,
efetuando mudanças fundamentais, não apenas na adequação do espaço físico,
mas, sobretudo, no desenvolvimento de atitudes em nossa comunidade, por
entender que são as ações concretas e formativas que efetivamente contribuem
para a construção de um novo tipo de Sociedade.
Nesse sentido, tomamos medidas substanciais de alteração na infraestrutura de
nossa IES, com a implantação de equipamentos que melhor atendessem às
pessoas com necessidades educacionais especiais. Muitas obras e adaptações
foram realizadas em suas instalações, com vistas a suprir aos imperativos de
locomoção e proporcionar conforto às pessoas deficientes, como a construção
de rampas de acesso, banheiros com instalação de barras de apoio, pias e
espelhos adequadamente posicionados, elevadores com cabines amplas e com
botões de acionamento em altura acessível e com escrita em Braile; piso tátil;
fitas antiderrapantes; portas com metragem de acordo com as normas



Campus Cristiano Machado: possui instalações completas para
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banheiros, vagas de estacionamento e mobiliário especial em sala de
aula, biblioteca e laboratórios.


Campus Estoril: composto por 16 prédios distintos, sendo estes
adaptados para atendimento a pessoas com deficiência/mobilidade
reduzida incluindo rampas, banheiros e mobiliário especial em sala de
aula, biblioteca e laboratórios.



Campus Lourdes: o prédio é totalmente adaptado para atendimento
a pessoas com deficiência/mobilidade reduzida, incluindo rampas,
banheiros, vaga de garagem e elevadores, sendo que a inclusão do
mobiliário adaptado está em fase final de implantação.

O Núcleo de Orientação Psicopedagógica e Inclusão e Inclusão (NOPI) realiza
periodicamente a construção de um portfólio a partir da verificação dos espaços
da IES, quanto à acessibilidade arquitetônica, a fim de possibilitar modificações
e melhorias para a acessibilidade arquitetônica.
A partir disso, muitas obras e adaptações vem sendo realizadas nas instalações,
com vistas a atender às necessidades de locomoção e conforto das pessoas
com deficiência/mobilidade reduzida.
3.1.5.2.

Acessibilidade curricular, atitudinal e das comunicações

Na perspectiva de termos a diversidade humana como um valor, é preciso
considerar e defender o direito de as pessoas com necessidades educacionais
especiais terem acesso à Educação, o que significa engajar estudantes,
professores e funcionários de nossa IES, no propósito de garantia desse direito.
Assim, os participantes do processo educativo devem valorizar as diferenças
como fator de enriquecimento pessoal, acadêmico e profissional, removendo as
barreiras para a aprendizagem e promovendo a participação de todos e de cada
um, com igualdade de oportunidades. O princípio fundamental da inclusão e do
acesso curricular é que os alunos devem aprender juntos, apesar das
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Partindo desse princípio, procuramos identificar as demandas de inclusão de
candidatos e alunos com deficiência (surdez, cegueira/baixa visão, deficiência
física, déficit intelectual, transtornos psicológicos, autistas e transtorno do
espectro autista), oferecendo todas as condições para que realizem a prova de
vestibular e que estudem em nossas IES com todas as suas necessidades
atendidas.
Nesse sentido, tanto as nossas bibliotecas quanto os laboratórios de informática
possuem softwares integrados – o Dos Vox - para atender aos alunos com
deficiência visual. Além disso, é oferecida a disciplina Língua Brasileira de Sinais
– LIBRAS, conforme determina a Legislação, incluída como componente
obrigatório às licenciaturas e opcional aos bacharelados, devendo esta opção
ficar explícita nos respectivos PPC’s.
Outro impactante movimento de inclusão foi realizado quando a IES, bem antes
do Decreto 8.727, de 28 de abril de 2016, que garante o reconhecimento da
identidade de gênero de pessoas travestis ou transexuais, via adoção de seu
nome social, se assim o desejasse, já o fazíamos em nossos registros de salas
de aulas: chamadas, listas de presença e no tratamento social. A partir da
Instrução Normativa RFB nº1718/2017, que autorizou a inclusão do nome social
de travestis e transexuais nos CPF’s, acreditamos que poderemos materializar
este nosso valor, inclusive, na emissão futura de nossos diplomas oficiais.
Assim, uma vez matriculados, várias ações são implementadas no sentido de
garantir a qualidade de aprendizagem e de convívio desses alunos no âmbito
acadêmico, envolvendo docentes, discentes e pessoal técnico-administrativo no
atendimento às suas necessidades, quando necessário.
Dentre as principais ações, destacam-se:


identificação e acomodação aos diferentes estilos, formas,
interesses e ritmos de aprendizagem;
flexibilização ou adaptação do conteúdo, do tempo e da
sequenciação de assuntos, bem como da abordagem didático-
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adaptação dos procedimentos de avaliação, pautando-se não
apenas pelas limitações funcionais que o aluno apresenta, mas,
principalmente, pela sondagem das suas potencialidades intelectuais
e socioafetivas.

Portanto, na Instituição, os alunos com deficiência ou necessidades
educacionais especiais recebem todo e qualquer apoio que possam precisar,
para que lhes seja assegurada uma aprendizagem efetiva. Reconhecer e
responder às diversas necessidades de alunos com deficiência ou com
necessidades educacionais especiais é da maior importância para que
desfrutem da igualdade de oportunidades de apropriação do saber, do saber
fazer e do saber ser e conviver.
Na comunicação com a comunidade a IES conta com sistemas de aumento de
fonte, voz, hand talk (para tradução dos itens em LIBRAS). O site também é
programado para navegação com leitor de tela, em caso de alunos cegos.
3.1.5.3.

Núcleo de Orientação Psicopedagógica e Inclusão - NOPI

Em relação aos alunos com deficiência, mobilidade reduzida, transtorno do espectro
autista, transtornos de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção hiperatividade e
altas habilidades/superdotação, o NOPI trabalha para identificá-los ao ingressarem na
Instituição, promovendo parceria com a Comissão Permanente do Processo Seletivo
para o apoio aos candidatos, auxiliando na contratação de profissionais para
atendimento às especificidades dos alunos em suas especificidades. Para que essas
atividades sejam cumpridas com excelência, o Núcleo Psicopedagógico do UNIBH:
 Acompanha o processo de matrícula dos discentes com deficiência, mobilidade
reduzida, transtorno do espectro autista, transtornos de aprendizagem,
transtorno

de

déficit

de

atenção

hiperatividade

e

altas

habilidades/superdotação aprovados no Processo Seletivo e também daqueles
que chegarem por transferência e obtenção de novo título, promovendo
parceria com a Seção de Ensino de cada unidade;
 Organiza banco de dados desses alunos com informações acerca do acesso,

favorecer seu processo de ensino-aprendizagem;
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 Realiza o levantamento dos recursos materiais necessários para atender os
alunos com deficiência, mobilidade reduzida, transtorno do espectro autista,
transtornos de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção hiperatividade e
altas habilidades/superdotação bem como o levantamento dos profissionais
especializados para o seu acompanhamento, promovendo a acessibilidade
física, tecnológica, atitudinal e pedagógica a esses discentes;
 Apresenta recursos pedagógicos, metodológicos e tecnológicos alternativos
aos professores do discente com deficiência, mobilidade reduzida, transtorno
do espectro autista, transtornos de aprendizagem, transtorno de déficit de
atenção hiperatividade e altas habilidades/superdotação visando facilitar o
processo de ensino-aprendizagem e a convivência dentro da Instituição;
 Acompanha a implantação das medidas de inclusão e acessibilidade, para
garantir aos discentes o acesso e a permanência no ensino superior;
 Organiza processos formativos para professores e colaboradores acadêmicos
e administrativos da Instituição, visando ampliar as possibilidades de
convivência e comunicação com os discentes e colaboradores com deficiência,
mobilidade

reduzida,

transtorno do espectro

autista,

transtornos de

aprendizagem, transtorno de déficit de atenção hiperatividade e altas
habilidades/superdotação;
 Desenvolve pesquisas e projetos sobre novas ações e tecnologias
relacionadas à inclusão, dando a oportunidade de participação aos demais
discentes da IES interessados no tema;
 Cria grupo de pesquisa e discussão sobre as especificidades da diversidade
humana na sociedade e o ensino superior, propondo novas ações pedagógicas
buscando a inclusão de discentes com deficiência, mobilidade reduzida,
transtorno do espectro autista, transtornos de aprendizagem, transtorno de
déficit de atenção hiperatividade e altas habilidades/superdotação;
 Promove eventos, atividades culturais e campanhas de conscientização e
sensibilização para toda a comunidade acadêmica e população externa;
 Busca atender às especificidades dos discentes com deficiência por meio da
disponibilização de recursos materiais como softwares específicos, apoio de
ledores e intérpretes de LIBRAS, monitorias;
 Verifica a acessibilidade física, tecnológica, comunicacional para todos os
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 Desenvolve junto com a Biblioteca do UNIBH projeto buscando disponibilizar
livros em áudio e um computador com livros digitalizados e em áudio para
acesso exclusivo de alunos com baixa visão ou cegos;
 Adapta materiais didáticos para alunos com necessidades especiais e com
deficiência em ações como transcrever, escanear, construir material em relevo
ou em LIBRAS, descrever imagens, vídeos.

3.1.5.4

Acessibilidade e Inclusão

Considerando a importância do respeito à diversidade são propostas ações que
possibilitem o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem de estudantes
com transtornos e deficiências, foram estabelecidas políticas específicas
aprovadas pelo CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), descritas a
seguir.

3.1.5.4.1 Matrícula Especial
Portaria 24/2017 (de 11 de abril de 2017) do CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão), que dispõe sobre matrícula especial no âmbito da Centro Universitário de
Belo Horizonte (UNIBH) e dá outras providências.


O público alvo desta resolução são os estudantes com deficiência,
mobilidade reduzida, transtorno do espectro autista, transtornos de
aprendizagem e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; assim
como estudantes atletas de alto rendimento em treinamento para
competições esportivas organizadas por entidades do Sistema Estadual
e Nacional de Desporto ou por entidade internacional oficial de desporto.



Para os casos definidos na resolução, fica autorizada a matrícula
especial, considerando, que consiste na redução da quantidade de
módulos cursados, não ultrapassando cinquenta por cento (50%) do total
do respectivo semestre. Salienta-se que a matrícula especial deverá ser
previamente solicitada pelo aluno, mediante a comprovação da
necessidade.



Na solicitação de matrícula especial, o aluno apresentará requerimento
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Apoio

Psicopedagógico

e

Inclusão

–

NOPI,

que

solicitará

a

documentação necessária para análise e emissão de parecer.
o

que a matrícula especial consiste na redução da quantidade de
módulos cursados, não ultrapassando cinquenta por cento (50%)
do total do respectivo semestre; a limitação de 02 (duas)
dependências para a progressão de ciclo; que a matrícula
especial deverá ser previamente solicitada pelo aluno, mediante
a comprovação da necessidade.



Na solicitação de matrícula especial, o aluno apresentará requerimento
ao Coordenador do Curso, expondo as razões de seu pedido. Após
receber o requerimento o Coordenador do Curso acionará o Núcleo de
Apoio Psicopedagógico – NOPI, que solicitará a documentação
necessária para análise e emissão de parecer.

3.1.5.4.2 Atendimento

Especializado

para

Realização

de

Provas

Institucionais
Portaria 16/2017 (de 11 de abril de 2017), que institui a Política da Acessibilidade e
Atendimento Especializado para Realização de Provas Institucionais no âmbito do
Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) e dá outras providências.
O Centro Universitário de Belo Horizonte - UNIBH, nos termos da legislação vigente,
adotará medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o
desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, mobilidade
reduzida, transtorno do espectro autista, transtornos de aprendizagem, favorecendo o
seu acesso, a sua permanência, a sua participação e a sua aprendizagem.
Serão consideradas pessoas com deficiências, para fins da presente Portaria, aquelas
que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas, conforme previsão específica do artigo 2º da Lei nº 13.146/2015.

com deficiência, mobilidade reduzida, transtorno do espectro autista, transtornos de
aprendizagem em provas institucionais consiste na possibilidade de flexibilização na
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realização destas avaliações, podendo contar com os seguintes auxílios e/ou recursos,
de acordo com a demanda:


Profissionais de apoio: Tradutor-intérprete LIBRAS, intérprete oralizador, ledor,
transcritor;



Espaços e materiais: sala de atendimento especializado; mobiliário adaptado;
tecnologia assistiva; prova adaptada.



Outras medidas poderão ser adotadas pela instituição de ensino, conforme
necessidade do aluno e conveniência da Instituição e em conformidade com o
que prevê a legislação nacional específica sobre o tema.



Em todos os casos, poderá ser solicitada a dilação do período de prova em até
(sessenta) 60 minutos.

Compete aos envolvidos:


Ao aluno que necessitar de Atendimento Especializado, compete solicitar
presencialmente junto ao Núcleo de Orientação Psicopedagógica e Inclusão –
NOPI – com antecedência de 72 horas (considerando dias úteis).



Ao Núcleo de Orientação Psicopedagógica e Inclusão – NOPI– compete:
Analisar a solicitação do aluno; comunicar à Coordenação de Curso as
demandas do aluno e disponibilizar profissional especializado sempre que
necessário.



À Coordenação de Cursos compete: Acompanhar todo o processo, garantindo o
atendimento especializado demandado pelo(s) aluno(s); orientar corpo docente
e aplicadores de prova sobre as adaptações necessárias demandadas e
disponibilizar sala(s) para atendimento especializado.

3.1.5.4.3 Acessibilidade e Atendimento para Estudantes com Deficiências
e Transtornos
Portaria 17/2017 (de 11 de abril de 2017), que institui a Política da Acessibilidade e
Atendimento para Estudantes com Deficiência, mobilidade reduzida, transtorno do
espectro autista, transtornos de aprendizagem e altas habilidades / superdotação no
âmbito do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) e dá outras providências.
O Centro Universitário de Belo Horizonte - UNIBH, nos termos da legislação vigente e
considerando a importância do respeito à diversidade, propõe ações que possibilitem o
acesso e a permanência de estudantes com deficiências, mobilidade reduzida,
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Considera-se, para efeito desta Portaria, pessoas que possuem impedimentos de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação
com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, em conformidade ao
disposto no artigo 2º da Lei nº 13.146/2015.
Caberá ao NOPI – Núcleo de Orientação Psicopedagógica e Inclusão: Acompanhar a
adaptação e o percurso acadêmico de estudantes com deficiências; planejar e
supervisionar projetos de capacitação para docentes e funcionários da instituição para
atender aos estudantes com deficiências e transtornos; assessorar as dificuldades de
aprendizagem eventualmente apresentadas pelos discentes por meio de orientação de
hábitos de estudo e de relacionamentos interpessoais, decorrentes de choque cultural,
individualmente ou em sala de aula; desenvolver ações que minimizem o distanciamento
entre o conhecimento e as eventuais limitações de estudantes com deficiências.
O apoio psicopedagógico aos estudantes com deficiências e transtornos é destinado ao
atendimento da demanda discente em suas particularidades, como também engloba o
planejamento e supervisão de processos de formação docente.
Constituem público-alvo desta Política de Atendimento: estudantes com deficiências,
mobilidade reduzida, transtorno do espectro autista, transtornos de aprendizagens e
altas habilidades / superdotação; Coordenadores de curso e professores que atendam
a estudantes assistidos pela política de acessibilidade; departamentos e setores
(acadêmicos e/ou administrativos) que atendam a estudantes assistidos pela política de
acessibilidade.
A metodologia de trabalho do NOPI, no que concerne a esta política de acessibilidade,
se organiza nas atividades de apoio ao estudante com deficiência, por meio de
orientação de hábitos de estudo (por demanda do discente), além de assessoria em
dificuldades

de

relacionamentos

interpessoais

eventualmente

apresentadas,

decorrentes de choque cultural (por demanda do discente), individualmente ou em sala
de aula. A partir da identificação da demanda, haverá a contratação ou realocação de
profissional de apoio, se pertinente e, quando necessário, serão adquiridos ou
realocados os recursos educacionais específicos para acompanhamento em palestras,
seminários, visitas técnicas e demais eventos acadêmicos da instituição.

solicitada, sempre que necessário, para atender a demandas de estudantes,
professores, coordenadores de cursos ou funcionários, por meio de contato feito por
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Após verificação das necessidades do aluno, os acompanhamentos e intervenções
poderão ser das seguintes ordens, Apoio Psicopedagógico, Adaptação de matérias
didáticos; Intérprete de LIBRAS para os estudantes surdos; Intérprete oralizador para
estudantes com deficiência auditiva; Escribas - guias para estudantes cegos/ baixa visão
e deficiência física com comprometimento nos membros periféricos superiores; Ledores
para os estudantes cegos / baixa visão; Profissional de apoio especializado,
disponibilizado pelo NOPI, em atividades avaliativas, quando necessário e solicitado;
Dilação de tempo em atividades avaliativas, quando solicitada; Interlocução com áreas
clínicas; Enriquecimento curricular para aluno com altas habilidades/superdotação;
Utilização de Tecnologia Assistiva, voltada à Comunicação Alternativa/Aumentativa.
Outras medidas poderão ser disponibilizadas, mediante necessidade comprovada do
estudante e conveniência da IES.

3.1.6 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
A Educação em Direitos Humanos, no Brasil, é relativamente nova, embora dela se fale
desde o processo de redemocratização brasileira, observando-a como um processo
sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos e, que,
principalmente, destaca que sua essência está na preservação e disseminação de
valores que promovam a cidadania, como a tolerância, o respeito, a solidariedade, a
fraternidade; que reconheçam direitos fundamentais como os da justiça social, da
inclusão, da pluralidade de opiniões, de orientação sexual, da diversidade religiosa e a
sustentabilidade. Isso é ainda mais relevante quando reconhecemos que estamos em
uma sociedade pluriétnicas, pluriculturais e multirraciais e, portanto, devemos combater,
veemente, o preconceito e a discriminação.
Em todos os cursos oferecidos pelo UNIBH, considera-se a inclusão do tema Direitos
Humanos aos conteúdos das disciplinas da estrutura curricular, de modo transversal,
contínuo e permanente.
A Educação em Direitos Humanos refere-se ao uso de concepções e práticas
educativas fundadas nos processos de promoção, proteção, defesa e aplicação desses
direitos na vida cotidiana, abraçando a atitude cidadã de reconhecer todos e qualquer
um como sujeitos de direito, com responsabilidades individuais e coletivas.

construção dos PPC’s do UNIBH; dos materiais didáticos e pedagógicos; do modelo de
ensino, pesquisa e extensão; de gestão, bem como dos diferentes processos de
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I - dignidade humana;
II - igualdade de direitos;
III - reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades;
IV - laicidade do Estado;
V - democracia na educação;
VI - transversalidade, vivência e globalidade; e
VII - sustentabilidade socioambiental.
Assim, orientados por esses princípios, os conhecimentos relativos à Educação em
Direitos Humanos materializam-se nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de maneira
clara e objetiva na organização curricular dos cursos, de forma transversal, por meio de
temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente; ou como um
conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes na matriz curricular.

3.1.6.1 Educação das Relações Étnico-Raciais
A Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura AfroBrasileira, Africana e Indígena constituem-se em orientações, princípios e fundamentos
para o planejamento, execução e avaliação da Educação, contribuindo para que os
nossos alunos se tornem cidadãos atuantes e conscientes em uma sociedade
multicultural e pluriétnica como a do Brasil, entendendo essa atuação e consciência
como pressuposto inalienável na construção de uma nação verdadeiramente
democrática.
Essa temática é desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores,
estabelecidos pelas diretrizes curriculares institucionais do Projeto Acadêmico, cabendo
ao UNIBH no contexto de implementação dessas diretrizes, garantir sua consecução,
com o apoio das Coordenadorias de Curso, dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE)
e da entidade mantenedora.

3.1.6.2 Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
A Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS – é ofertada como disciplina curricular obrigatória
em todos os cursos de Licenciatura, e como disciplina curricular optativa, nos demais

todas as especificidades e requisitos exigidos pela legislação vigente.
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3.2.

POLÍTICAS DE PESQUISA

As políticas de pesquisa do UNIBH privilegiam iniciativas e práticas que atuem
na solução de problemas sociais, comunitários e científicos, de caráter local,
regional ou nacional, favorecendo o desenvolvimento de habilidades e
competências para o trabalho científico-investigativo de professores e alunos e
fomentando sua postura crítica e investigativa frente à realidade.
A Instituição busca, dessa forma, contribuir para a formação integral de
indivíduos, cidadãos e profissionais autônomos, cooperativos e solidários, aptos
a responder com ética e responsabilidade às necessidades do mundo
corporativo, da sociedade e do ambiente.
No UNIBH, as políticas de pesquisa objetivam a consolidação de uma ambiência
de pesquisa na instituição, por meio do incentivo / fomento:


À criação ou fortalecimento de grupos de pesquisa;



À realização de atividades de iniciação científica / tecnológica;



À difusão da produção acadêmica de docentes e discentes por meio
de eventos, ações extensionistas e fomento à participação em
congressos e publicações científicas;



À manutenção de revistas científicas da instituição;



À proteção da propriedade intelectual;



À incorporação da cultura da pesquisa ao currículo, por meio dos
Projetos Interdisciplinares, estágios e trabalhos de conclusão de
curso;



À busca de financiamento externo via convênios / contratos com
órgãos de fomento, outras instituições e setor produtivo;
À constante promoção da interlocução entre Ensino – Pesquisa –
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À exigência de princípios e padrões éticos para as ações
desenvolvidas.

A Instituição implementou, desde seu credenciamento, o Programa de
Iniciação Científica e Tecnológica, pautado pelo estímulo à investigação
científica e tecnológica na Instituição, por meio de seleção anual (via edital), para
concessão de bolsas e recursos, de projetos de pesquisa que contemplem
alunos com potencial e interesse em participar de atividades de pesquisa, sob a
coordenação de professores qualificados.
Além de fomentar o próprio Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, a
Instituição conta também com bolsas de pesquisa em projetos com auxílio
financeiro externo, por meio de órgãos de fomento como a FAPEMIG
(Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais), e bolsas decorrentes de
convênios / contratos com outras instituições de ensino e com o setor produtivo.
Também são fomentados, por meio de convênio com o Instituto Anima Sociesc
de Pesquisa, Inovação, Responsabilidade Social e Cultura, a participação
dos corpos discente e docente em editais (governamentais ou privados) de
pesquisa, bem como a participação, também por meio desse convênio, na
pesquisa desenvolvida em outras instituições do Grupo Anima de Educação,
constituindo consórcios de pesquisa e de cooperação interinstitucional.
Visando

a

interlocução

e

potencialização

dos

projetos

de

pesquisa

desenvolvidos na Instituição, o UNIBH também incentiva e subsidia a
constituição de Grupos de Pesquisa, e seu registro junto ao CNPq.
O UNIBH tem por finalidade estimular a produção intelectual dos professores
e alunos, resultante das atividades acadêmicas institucionais, exortando à
pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico na Instituição, em consonância com
as Políticas de Extensão, de Pesquisa e de Pós-Graduação da Instituição.
Dentre as propriedades intelectuais que são produzidas no âmbito institucional,
publicação

e

a

difusão

dos

Trabalhos/Projetos

Interdisciplinares de Graduação, desenvolvidos no decorrer do semestre
letivo, em conjunto com professores e alunos. Cabe destacar que a pesquisa é
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parte integrante do currículo do UNIBH, visto que constitui o cerne dessas
disciplinas, presentes em diversos módulos dos cursos de graduação da
Instituição.
O UNIBH também possui um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT),
constituído por meio de comissão acadêmica institucional, que promove o
registro e a proteção da propriedade intelectual, em especial das patentes
geradas por projetos de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Instituição.
A Instituição busca incentivar a produção e a difusão da produção acadêmica
por meio de fóruns/eventos de trabalhos interdisciplinares, eventos específicos
dos cursos e fomento à participação em congressos e publicações científicas. O
UNIBH possui política, aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CEPE), de subvenção para participação em eventos acadêmicos e para
publicações (publicação de artigos), que contempla docentes e discentes.
A difusão da produção acadêmica também se dá por meio de ampla gama de
ações extensionistas, como eventos (acadêmicos ou não), socialização de
conhecimentos com a comunidade e a sociedade em programas e projetos de
extensão, ações de divulgação científica e publicação em suas revistas
científicas.
A Instituição, em consonância com as normatizações vigentes, e a partir da
Missão e Visão institucionais, e de suas Políticas de Pesquisa, considera e
afirma seu papel formativo, junto a docentes e discentes, para o desenvolvimento
de princípios e padrões éticos para suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
3.2.1.

GRUPOS DE PESQUISA

A instituição visa a consolidação dos grupos de pesquisa já existentes e a criação
de novos grupos, se possível em articulação com programas de extensão, na
perspectiva do fortalecimento das ações desenvolvidas e da interlocução ensino
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Os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos Grupos de Pesquisa da Instituição
são subsidiados pela FAPEMIG e pelo UNIBH. Em 2017, estão atuantes os
grupos de pesquisa do UNIBH:
3.2.1.1.

Grupo de Estudo e Pesquisa em Energia - GEPEN

O grupo tem atuado sistematicamente no apoio às ações do Governo Federal
relacionadas ao aquecimento solar. No GT Solar Térmica, coordenado pelo
Ministério do Meio-Ambiente, um representante do grupo é responsável por sua
coordenação técnica, participando da elaboração do Plano Estratégico Operacional do setor. Apoia tecnicamente o Ministério das Cidades e a Caixa
Econômica Federal nas ações relacionadas ao aquecimento solar no Programa
“Minha Casa, Minha Vida” e o INMETRO nos temas relacionados à certificação
de equipamentos solares. O grupo coordenou o VI Congresso Brasileiro de
Energia Solar, realizado em 2016, em Belo Horizonte. Nesse momento, o grupo
passa a ter uma atuação mais ampla, envolvendo as seguintes unidades do
Grupo Anima: Minas Gerais (UNIBH e Una), São Paulo (Universidade São Judas
Tadeu e UNIMONTE) e Santa Catarina (SOCIESC).
Linhas de pesquisa:


Aquecimento Solar Distrital



Ar Condicionado Solar



Coletores Solares de Média Temperatura



Coletores Solares Poliméricos



Eficiência Energética e Desempenho térmico de edificações



Modelagem matemática de coletores e concentradores solares

3.2.1.2.

Direito e Justiça nas perspectivas do Estado Democrático de

relativas ao Direito, bem como ao acesso à Justiça, entendida como um dos
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princípios basilares do Estado Democrático de Direito no Brasil. A concretização
de uma sociedade pautada em uma perspectiva solidária, fraterna e igualitária
só se realiza em um ambiente em que a universalização e a operacionalidade da
Justiça sejam capazes de atender as expectativas de todos os cidadãos. Mais
ainda, em um processo de consciência e exercício político por parte desses
cidadãos. A dimensão das desigualdades das mais diversas ordens, não só em
âmbito interno, mas internacional, fundamenta os movimentos sociais na luta em
favor de direitos, e dentre estes o acesso à Justiça torna-se o referencial para a
garantia da dignidade humana, pressionando-se o Estado e sua estrutura
administrativa judiciária para contemplar as demandas de todas as categorias
sociais. Nessa perspectiva, o estudo sobre o Direito, principalmente os
fundamentais, assim como o acesso à Justiça são colocados como um dos eixos
estruturantes do Estado Democrático de Direito na busca de uma valorização do
reconhecimento da dignidade humana, do exercício da cidadania, e da
superação de desigualdades tão acentuadas no Brasil. A Justiça, desse modo,
é alçada ao patamar de eixo central para a construção de uma sociedade mais
humana, fraterna e solidária.
Linhas de pesquisa:


Direito e Justiça



Efetividade dos Direitos Fundamentais no Estado Democrático de
Direito

3.2.1.3.

Educomunicação: Mídia, Educação e Organizações

O grupo de pesquisa Educomunicação foi criado com o objetivo de desenvolver
pesquisas sobre a inter-relação Comunicação/ Educação, no âmbito de
Organizações “aprendentes”, ou seja, visando promover estudos envolvendo
instituições, corporações, organizações e sujeitos de um modo geral, que
tenham a formação e a transformação pelo conhecimento como constitutivas de
determinadas atividades e interações sociais, e sua relação com a Comunicação
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A sala de aula interativa e interdisciplinaridade: mídias e processos de
aprendizagem. Ementa: Processos educativos interdisciplinares de
formação profissional em/ na interface Comunicação/ Educação. A
prática docente como mediação para o diálogo entre diferentes áreas
do conhecimento. Interfaces entre processos de aprendizagem,
mídias e comunicação. Sala de aula interativa e a perspectiva dos
espaços de aprendizagem.



Mídia, processos educativos e organizações aprendentes. Ementa:
Espaços de aprendizagem e organizações aprendentes. Diálogos
organizacionais e processos de formação. Interfaces mídia/
educação/ organizações. Narrativas transmídia e educação.

3.2.1.4.

Pesquisa em Ciências da Saúde

O Grupo de Pesquisa em Ciências da Saúde tem por objetivo desenvolver a
produção de conhecimento nas áreas da saúde coletiva e biologia celular e
molecular. Suas repercussões estão voltadas aos conhecimentos a respeito dos
processos de saúde e adoecimento, buscando um melhor entendimento dos
mecanismos envolvidos nos processos biológicos celulares normais e/ou
alterados. Os resultados obtidos pelo grupo pretendem ter importantes
repercussões na comunidade científica, bem como contribuir intensamente na
formação de alunos de graduação e pós-graduação.
Linhas de pesquisa:


Epidemiologia em serviços de saúde



Epidemiologia molecular

3.2.1.5.

Processos Industriais e Meio Ambiente – PRIMA

Linhas de pesquisa:
Adsorventes ambientais na descontaminação de cursos d'água
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Análise estatística e espacial dos dados obtidos do levantamento dos
impactos e interferências socioambientais e biótipos na sub-bacia do
Médio Cercadinho



Avaliação da colocação de egressos de cursos de Ensino Superior do
UNIBH no mercado de trabalho através de mineração de dados
baseada em grafos e dados do LinkedIn



Eficiência de macrófitas aquáticas da família Lemnanceae para
remoção de metais pesados



Estudo da vulnerabilidade e riscos da paisagem advindo da poluição
difusa e pontual na sub bacia hidrográfica do Cercadinho, Estado de
Minas Gerais



Levantamento da fauna de Culicídeos vetores e pesquisa de
arbovírus em mosquitos do gênero Aedes capturados em escolas e
parques da regional oeste de Belo Horizonte



Metodologia

baseada

em

aprendizagem

de

máquina

e

microcontroladores arduino com processamento na nuvem para
previsão de inundações em regiões de risco


O

transplante

de

espermatogônias-tronco

como

ferramenta

biotecnológica aplicada a conservação de espécies de peixes
ameaçadas de extinção


Produção de compósitos poliméricos flutuantes para descoloração de
efluentes aquosos via processos fotocatalíticos



Recuperação hidroambiental e áreas urbanas protegidas: panorama
de soluções inovadoras em Arquitetura e Engenharia
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA/TECNOLÓGICA

O UNIBH desenvolve o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, um

Página

incentivo à pesquisa que contribui para a inserção do aluno de graduação /

157

3.2.2.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

graduação tecnológica na carreira acadêmica e que busca instaurar,
sistematicamente, a ambiência da pesquisa, em caráter amplo, fazendo interagir
a graduação e a pós-graduação, articulando ensino, programas de extensão e
linhas/projetos de pesquisa.
Com o objetivo de introduzir o aluno à pesquisa no âmbito acadêmico,
potencializar novos talentos humanos, gerar conhecimentos e possibilitar o
entendimento, por parte de alunos, de como o conhecimento é construído, o
Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do UNIBH busca instaurar,
sistematicamente, a ambiência da pesquisa, em caráter amplo, fazendo interagir
a graduação e a pós-graduação, articulando ensino, programas de extensão e
linhas/projetos de pesquisa.
O Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do UNIBH tem por
objetivos:


Estimular a produção científica e tecnológica da IES, fortalecendo o
tripé Ensino - Pesquisa - Extensão;



Fortalecer o Ensino, oferecendo ao aluno a oportunidade de descobrir
como o conhecimento é produzido (formulação de perguntas,
utilização

de

procedimentos

metodológicos

de

investigação,

integração de conhecimentos, interpretação e divulgação de
resultados, articulação de teoria e prática);


Fortalecer a Extensão, por meio de sua articulação com o Programa
de Apoio Institucional a Projetos de Extensão;



Despertar a vocação científica e incentivar novos talentos potenciais
entre estudantes de graduação e graduação tecnológica;



Estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da

Preparar e qualificar alunos para os programas de pós-graduação;
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Estimular o corpo docente da Instituição a elaborar, conduzir e
orientar projetos de pesquisa de cunho social, artístico-cultural,
científico e tecnológico;



Permitir o intercâmbio científico e tecnológico entre docentes e
discentes da Instituição e com outras instituições de ensino e
pesquisa;



Estimular a divulgação da produção científica/tecnológica da IES;



Valorizar o papel do UNIBH perante a sociedade.

3.2.2.1.

O Programa de Iniciação Científica (PIC)

A iniciação científica é um processo que permite introduzir os estudantes de
graduação na pesquisa científica. O Programa coloca o aluno desde cedo em
contato direto com a atividade científica e permite engajá-lo na pesquisa. A
iniciação científica define-se assim como um instrumento de formação de
recursos humanos qualificados. Voltado para o aluno de graduação e servindo
de incentivo à formação de novos pesquisadores, privilegia a participação ativa
de alunos em projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico
e orientação adequada, individual e continuada.
São seus objetivos específicos:


Despertar vocações para a ciência e incentivar talentos potenciais na
graduação;



Proporcionar a iniciação ao método científico, nas técnicas próprias
de cada área e o desenvolvimento da criatividade na ciência,
mediante orientação de pesquisador qualificado.

3.2.2.2.

O Programa de Iniciação Tecnológica (PIT)

aplicação de conhecimentos científicos e tecnológicos e que se orienta para a
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inovação de tecnologias e aplicativos. Essas mediações concernem processos,
padrões, materiais, produtos e prestação de serviços e estão presentes em
diversas atividades profissionais, tais como planejamento, gestão, produção,
prevenção, controle, preservação, conservação, recuperação, avaliação,
monitoramento e análise de resultados e impactos, sejam eles sociais,
econômicos, culturais ou ambientais.
O Programa de Iniciação Tecnológica (PIT) do UNIBH tem por objetivos
específicos:


Estimular o interesse pela pesquisa e desenvolvimento tecnológico,
mediante participação em projetos orientados por professores
pesquisadores qualificados;



Proporcionar ao aluno ver e entender o mundo sob a ótica da ciência,
do desenvolvimento tecnológico e da inovação.

São incentivados projetos de investigação de caráter inter e multidisciplinar,
preferencialmente

relacionados

aos

diversos

interesses

regionais

e

institucionais, e que visem à melhoria da qualidade de vida da população, assim
como ao desenvolvimento artístico, cultural, científico e tecnológico e à
promoção da sustentabilidade.
Os projetos são selecionados mediante inscrição via Edital publicado
anualmente. São considerados elegíveis projetos propostos por professores com
vínculo empregatício com o UNIBH e que possuam a titulação mínima de Mestre.
São critérios específicos para o julgamento das propostas pela Comissão de
Avaliação:
Afinidade com grupos / linhas de pesquisa da Instituição;



Indicadores de sustentabilidade contemplados pela proposta;



Interdisciplinaridade da proposta;



Articulação com o ensino e a extensão;
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Benefícios potenciais para a área em estudo;



Viabilidade de execução do plano de trabalho;



Relevância para o desenvolvimento social, artístico-cultural, científico
e/ou tecnológico;



Resultados esperados e benefícios potenciais para a sociedade.

Os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação tecnológica e
bacharelado da Instituição, quando selecionados por professores com pesquisas
aprovadas,

podem

participar

do

programa

como

bolsistas

ou

no

desenvolvimento de atividades específicas, computadas posteriormente como
Atividades Complementares de Graduação.
Os projetos selecionados são contemplados, anualmente, com a concessão de
bolsas para o docente proponente, o (s) discente (s) participante (s) e recursos
para custeio de insumos. Atualmente, selecionam-se 30 projetos a cada ano.
3.2.3.

ÉTICA EM PESQUISA

Em consonância com as normatizações vigentes, a Missão e Visão
institucionais, e de suas Políticas de Pesquisa, o UNIBH se pauta por princípios
e padrões éticos no planejamento, aprovação e implementação de suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
O UNIBH considera, também, seu papel formativo no desenvolvimento, junto a
docentes e discentes, da multiplicidade de características necessárias a uma
atuação ética e consciente na sociedade do século 21, contribuindo para a sua
formação cultural e ética e para o fortalecimento do senso de responsabilidade
social.
Neste sentido, a cultura da ética em pesquisa, para além de exigências
normativas (externas ou internas à IES), contribui para a formação integral de

a responder com ética e responsabilidade às necessidades do mundo
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Destacam-se no UNIBH duas diretrizes para esse trabalho:


Em atividades de pesquisa que envolvam direta ou indiretamente
seres humanos, é mister assegurar a proteção e defesa dos
interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade.



No que tange aos estudos e pesquisas que envolvam animais são de
fundamental importância as posturas de respeito, no que se refere à
sua criação, manutenção e utilização nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

Dessa forma, a Instituição monitora e assessora docentes, técnicos e discentes
quanto às escolhas de procedimentos metodológicos/experimentais e outras
ações, por meio de seus Comitês de Ética: Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
e Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA).
3.2.3.1.

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP – é um colegiado multi e transdisciplinar,
independente, que deve existir nas instituições que realizam pesquisas
envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos
sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.
O CEP, ao emitir parecer independente e consistente, contribui para a
valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua proposta
é eticamente adequada. Contribui ainda para o processo educativo dos
pesquisadores, da instituição e dos próprios membros do comitê. Finalmente, o
CEP exerce papel consultivo e, em especial, papel educativo para assegurar a
formação continuada dos pesquisadores da instituição e promover a discussão
dos aspectos éticos das pesquisas com seres humanos na comunidade.
No UNIBH, o CEP foi instituído pela Portaria da Reitoria nº 60, de 16 de abril de

Conselho Nacional de Saúde, orientando seu trabalho para a garantia da
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metodologias propostos e pelo respeito à integridade e dignidade dos sujeitos
participantes da pesquisa. O CEP UNIBH é vinculado à CONEP – Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa – do Conselho Nacional de Saúde, sob o registro
n° 5093.
3.2.3.2.

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)

A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) é um órgão deliberativo e de
assessoramento do UNIBH, instituído pela Portaria da Reitoria nº 01, de 8 de
janeiro de 2013, de caráter normativo e consultivo, no que tange à criação, à
manutenção e à utilização de animais nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
A Comissão se pauta pela Lei nº 11.794, de 2008, que constitui o Conselho
Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), e contempla às
suas diversas diretrizes no que diz respeito aos aspectos éticos das atividades
envolvendo animais na Instituição.
Os protocolos experimentais ou pedagógicos aplicáveis aos procedimentos de
ensino e projetos de pesquisa científica devem ser previamente analisados pela
CEUA que, por meio de parecer, e no que tange às suas competências, poderá
autorizar ou não a realização das atividades, para assegurar o cumprimento das
normas e legislações vigentes.
O CEUA UNIBH é vinculado ao CONCEA/MCTI, sendo seu parecer de
deferimento nº 112/2014 (CONCEA/MCTI) e tendo obtido o Credenciamento
Institucional para Atividades com Animais em Ensino ou Pesquisa (CIAEP) sob
o registro n° 01.0188.2014.
3.2.4.

PROJETOS DE PESQUISA 2017

São 30 os projetos de Iniciação Científica/Tecnológica desenvolvidos no UNIBH em
2017. Desses, 20 têm financiamento da FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa
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Quadro – Projetos financiados pela FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas
Gerais (bolsa discente) e pelo UNIBH (bolsa docente e insumos)60
Instituto

Projeto

Financiamento

ICBS

A importância do programa anti-estresse no controle epigenético da

FAPEMIG

inflamação e na diminuição dos níveis de micropartículas inflamatórias
em ambiente de ensino superior
ICBS

A teoria do comportamento planejado e sua validade para explicar a

FAPEMIG

intenção de praticar exercícios físicos
IET
ICBS

Adsorventes ambientais na descontaminação de cursos d’água

FAPEMIG

Algoritmo para montagem de genomas e construção de árvore

FAPEMIG

filogenética utilizando vetores de frequência de peptídeos e entradas
InterPro com decomposição em valores singulares e técnicas de
otimização
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ICBSInstituto de Ciências Biológicas e Saúde; ICD-Instituto de Comunicação e Design; ICHInstituto de Ciências Humanas; ICSA - Instituto de Ciências- Sociais Aplicadas; IED-Instituto de Educação;
IET-Instituto de Engenharia e Tecnologia.
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Quadro – Projetos financiados pela FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas
Gerais (bolsa discente) e pelo UNIBH (bolsa docente e insumos)
Instituto

Projeto

Financiamento

ICBS

Análise do perfil epidemiológico ocupacional de profissionais de saúde

FAPEMIG

no brasil
IET

Avaliação da colocação de egressos de cursos de ensino superior do

FAPEMIG

UNIBH no mercado de trabalho através de mineração de dados baseada
em grafos e dados do Linkedin
ICD

Educomunicação, jornalismo e ciência: análise de processos de

FAPEMIG

(trans)criação do discurso científico
IET

Eficiência de macrófitas aquáticas da família Lemnanceae para

FAPEMIG

remoção de metais pesados
IET

Estudo da vulnerabilidade e riscos da paisagem advindo da poluição

FAPEMIG

difusa e pontual na sub bacia hidrográfica do Cercadinho, Estado de
Minas Gerais
ICBS

Fatores de risco associados a queixas álgicas em joelho de

FAPEMIG

trabalhadores do comércio
ICSA

Financiamento à inovação em novas empresas inovadoras

FAPEMIG

ICBS

Impacto de dietas isocalóricas no hospedeiro experimental infectado

FAPEMIG

pelo Schistosoma mansoni na fase aguda da doença.
ICBS

Influência da resistência passiva do quadril e do médio-pé sobre a

FAPEMIG

cinemática articular dos membros inferiores durante a marcha de
indivíduos saudáveis
IED

Inventário do patrimônio cultural do bairro Santa Tereza, Belo

FAPEMIG

Horizonte/MG, e oficinas de educação patrimonial em conexão com as
mídias sociais - Segunda Etapa
ICBS

Investigação da capacidade de reconhecimento de emoções faciais em

FAPEMIG

pacientes com transtorno afetivo bipolar e controles saudáveis e seus
possíveis determinantes genéticos e morfológicos.
IET

Metodologia

baseada

em

aprendizagem

de

máquina

e

FAPEMIG

microcontroladores arduino com processamento na nuvem para
previsão de inundações em regiões de risco
ICBS

Mindfulness App Mobile 3D: desenvolvimento, patenteamento e

FAPEMIG

distribuição
ICH

O Estado Laico Brasileiro

FAPEMIG

IED

Olhares sobre o bairro Lagoinha: educação patrimonial, imagens,

FAPEMIG

IET

Produção de compósitos poliméricos flutuantes para descoloração de

FAPEMIG
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Quadro – Projetos financiados pelo UNIBH (bolsa discente, bolsa docente e insumos)61

Instituto

Projeto

Financiamento

IET

Análise estatística e espacial dos dados obtidos do levantamento dos

UNIBH

impactos e interferências socioambientais e biótipos na sub bacia do
médio Cercadinho
ICD

Crítica ao Jornalismo: análise das seções “Imprensa em Questão” e

UNIBH

“Voz do Ouvidor” na revista eletrônica “Observatório da Imprensa”
ICBS

Identificação dos parâmetros ótimos de fermentação: comparação de

UNIBH

processo contínuo versus processo descontínuo
IET

Levantamento da fauna de Culicídeos vetores e pesquisa de arbovírus

UNIBH

em mosquitos do gênero Aedes capturados em escolas e parques da
regional oeste de Belo Horizonte, MG
ICBS
IET

O cão e a sociedade: uma convivência harmônica e segura
O

transplante

de

espermatogônias-tronco

como

UNIBH
ferramenta

UNIBH

biotecnológica aplicada a conservação de espécies de peixes
ameaçadas de extinção
ICH

Prevenção e repressão à corrupção no Estado Democrático de Direito

UNIBH

IET

Recuperação hidroambiental e áreas urbanas protegidas: panorama de

UNIBH

soluções inovadoras em Arquitetura e Engenharia
IET

Redução

do

impacto

ambiental

de

resíduos

orgânicos

por

UNIBH

reaproveitamento de cascas de frutas e seu uso na produção de farinhas
e subprodutos funcionais, com atividade humanoantioxidantes, para o
consumo humano
ICH

Violência(s) no acesso e uso de políticas públicas por homens e

UNIBH

mulheres trans de Belo Horizonte: uma análise das trajetórias sociais de

ICBSInstituto de Ciências Biológicas e Saúde; ICD-Instituto de Comunicação e Design; ICHInstituto de Ciências Humanas; ICSA - Instituto de Ciências- Sociais Aplicadas; IED-Instituto de Educação;
IET-Instituto de Engenharia e Tecnologia.
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3.2.5.

PROGRAMAÇÃO PARA A PESQUISA NO UNIBH

Destacam-se, a seguir, os marcos propostos para os próximos anos:


Valorizar e estimular a divulgação e socialização dos resultados das
pesquisas, promovendo a difusão do conhecimento científico.
o

Desenvolver iniciativas de divulgação/popularização da
ciência;

o

Valorizar e apoiar publicações e participações em eventos
científicos;

o

Apoiar e incentivar a realização de eventos científicos na
Instituição;

o

Estimular a participação, sobretudo de alunos
ingressantes, no Seminário de Pesquisa e Extensão.



Desenvolver e implantar sistema de gerenciamento de projetos que
permita favorecer a interlocução entre pesquisa, extensão e
atividades de ensino (como Projetos Interdisciplinares e Trabalhos de
Conclusão de Curso, entre outros).



Incentivar a inovação e o desenvolvimento/registro de patentes
o

Apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento com ênfase
na inovação e desenvolvimento de produtos.



Ampliar parcerias nacionais e internacionais e fortalecer o intercâmbio
de conhecimento e de pesquisadores.
o

Estimular a internacionalização da pesquisa via parcerias
com universidades e participação em redes e programas
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o

Criar condições para a mobilidade internacional de
pesquisadores, bem como a recepção de pesquisadores
estrangeiros;

o

Fomentar pesquisas sobre temas internacionais e globais;

o

Estimular Programas de intercâmbio de pesquisadores
visitantes (nacionais e internacionais).



Desenvolver estratégias para a captação de recursos externos para
as atividades de pesquisa.
o



Buscar fontes alternativas de financiamento à pesquisa.

Implantar ou consolidar grupos, núcleos, laboratórios de pesquisa
com a participação de docentes e alunos da graduação.
o

Consolidar

os

grupos

de

pesquisa,

visando

o

fortalecimento de áreas prioritárias, potencializando a
missão institucional e a inserção da Instituição no contexto
regional.


Integrar ensino-pesquisa-extensão-inovação-internacionalização.



Gerar oportunidades de fomento a pesquisas em áreas menos
privilegiadas.
o



Estimular a pesquisa inter/transdisciplinar.

Consolidar os Programas de Iniciação Científica e Iniciação
Tecnológica (PIC e PIT).



Estabelecer parcerias com o setor produtivo para o desenvolvimento
de pesquisas.

Segundo a Política Nacional de Extensão, “A Extensão Universitária é o
processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de
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forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e
a Sociedade. ”
No UNIBH, as diretrizes que norteiam as atividades de extensão são as
preconizadas pela Política Nacional de Extensão:


Interação Dialógica: orienta o desenvolvimento de relações entre a
Instituição e setores sociais marcadas pelo diálogo e troca de
saberes, na inter-relação com ensino e pesquisa.



Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade: busca da superação
da

dicotomia

generalização/especialização,

combinando

especialização e consideração da complexidade inerente às
comunidades, setores e grupos sociais, com os quais se desenvolvem
as ações de Extensão, ou aos próprios objetivos e objetos dessas
ações; a combinação de especialização e visão holística pode ser
materializada pela interação de modelos, conceitos e metodologias
oriundos de várias disciplinas e áreas do conhecimento, assim como
pela construção de alianças intersetoriais, interorganizacionais e
interprofissionais.


Indissociabilidade Ensino – Pesquisa – Extensão: as ações de
extensão adquirem maior efetividade se estiverem vinculadas ao
processo de formação de pessoas (Ensino) e de geração de
conhecimento (Pesquisa); a diretriz de indissociabilidade coloca o
estudante como protagonista de sua formação técnica – processo de
obtenção de competências necessárias à atuação profissional – e de
sua formação cidadã – processo que lhe permite reconhecer-se como
agente de garantia de direitos e deveres e de transformação social.



Impacto na Formação do Estudante: as atividades de Extensão
constituem aportes decisivos à formação do estudante, seja pela
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permitindo o enriquecimento da experiência discente em termos
teóricos e metodológicos.


Impacto e Transformação Social: as atividades devem contribuir
para o processo de [re]construção da Nação, uma comunidade de
destino, ou de [re] construção da polis, a comunidade política,
imprimindo à Extensão um caráter essencialmente político.

A política de extensão do UNIBH se efetiva por meio de atividades nas seguintes
modalidades (de acordo com a Política Nacional de Extensão):


Programas: conjuntos de projetos de extensão de caráter orgânicoinstitucional, com clareza de diretrizes e orientados a um objetivo
comum, articulando projetos e outras ações existentes, inclusive de
pesquisa e de ensino.



Projetos: conjuntos de ações processuais e contínuas, de caráter
educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo
definido e prazo determinado.



Cursos: conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico
e/ou prático, presencial, semipresencial ou a distância, planejadas e
organizadas de modo sistemático, com carga horária definida (mínima
de 8 horas) e processo de avaliação formal.



Eventos: ações que implicam na apresentação e exibição pública e
livre, ou com público específico, do conhecimento ou produto cultural,
científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido
pela

Universidade.

Inclui:

congresso,

seminário,

encontro,

conferência, ciclo de debates, exposição, espetáculo, festival, evento
esportivo, entre outros.


Prestação de serviços: atividades de transferência à comunidade do

terceiros (comunidade ou empresa). A prestação de serviços se
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conhecimento gerado e instalado na Universidade, ou contratado por
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posse de um bem. Inclui: incluindo assessorias, consultorias,
cooperação interinstitucional e/ou internacional.


Publicações e outros produtos acadêmicos: publicações e
produtos acadêmicos decorrentes das ações de extensão para
difusão e divulgação cultural, científica ou tecnológica, como cartilhas,
softwares, anais, revistas, livros, CDs, vídeos, filmes, entre outros.

As áreas temáticas norteiam a sistematização das ações de extensão em oito
eixos correspondentes a grandes focos de política social (ainda de acordo com
a Política Nacional de Extensão):

Comunicação Social; mídia comunitária; comunicação escrita e
eletrônica; produção e difusão de material educativo; televisão
universitária; rádio universitária; capacitação e qualificação de recursos
humanos e de gestores de políticas públicas de comunicação social;
cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área

Cultura

Desenvolvimento de cultura; cultura, memória e patrimônio; cultura e
memória social; cultura e sociedade; folclore, artesanato e tradições
culturais; produção cultural e artística na área de artes plásticas e artes
gráficas; produção cultural e artística na área de fotografia, cinema e
vídeo; produção cultural e artística na área de música e dança; produção
teatral e circense; rádio universitária; capacitação de gestores de políticas
públicas do setor cultural; operação interinstitucional e cooperação
internacional na área: cultura e memória social.

Direitos
Humanos e
Justiça

Assistência jurídica; capacitação e qualificação de recursos humanos e
de gestores de políticas públicas de direitos humanos; cooperação
interinstitucional e cooperação internacional na área; direitos de grupos
sociais; organizações populares; questão agrária.

Educação

Educação básica; educação; educação e cidadania; educação à
distância; educação continuada; educação de jovens e adultos; educação
especial; educação infantil; ensino fundamental; ensino médio; incentivo
à leitura; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores
de políticas públicas de educação; cooperação interinstitucional e
internacional na área.

Meio
Ambiente

Preservação e sustentabilidade do meio ambiente; meio ambiente e
desenvolvimento sustentável; desenvolvimento regional sustentável;
aspectos de meio ambiente e sustentabilidade do desenvolvimento
urbano e do desenvolvimento rural; capacitação e qualificação de
recursos humanos e de gestores de políticas públicas de meio ambiente;
cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área;
educação ambiental, gestão de recursos naturais, sistemas integrados
para bacias regionais.
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Quadro – Áreas temáticas da Extensão
Saúde

Promoção à saúde e qualidade de vida; atenção a grupos de pessoas
com necessidades especiais; atenção integral à mulher; atenção integral
à criança; atenção integral à saúde de adultos; atenção integral à terceira
idade; atenção integral ao adolescente e ao jovem; capacitação e
qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de
saúde; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na área;
desenvolvimento do sistema de saúde; saúde e segurança no trabalho;
esporte, lazer e saúde; hospitais e clínicas universitárias; novas endemias
e epidemias; saúde da família; uso e dependência de drogas.

Tecnologia e
Produção

Transferência de tecnologias apropriadas; empreendedorismo; empresas
juniores; inovação tecnológica; polos tecnológicos; capacitação e
qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas de
ciências e tecnologia; cooperação interinstitucional e cooperação
internacional na área; direitos de propriedade e patentes.

Trabalho

Reforma agrária e trabalho rural; trabalho e inclusão social; capacitação
e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas públicas
do trabalho; cooperação interinstitucional e cooperação internacional na
área; educação profissional; organizações populares para o trabalho;
cooperativas populares; questão agrária; saúde e segurança no trabalho;
trabalho infantil; turismo e oportunidades de trabalho

3.3.1.

A PRÁTICA EXTENSIONISTA NO UNIBH

As ações de extensão são componentes fundamentais para o enriquecimento do
currículo acadêmico, além de contribuir para a renovação didática e a ampliação
da sala de aula. Além de promover a criatividade, a iniciativa e a consciência
cidadã, o UNIBH acredita que, por meio das atividades extensionistas, saberes
e relações pedagógicas essenciais são construídos.
Como processo acadêmico, as ações de extensão são indispensáveis à
formação acadêmica e cidadã do aluno e à qualificação do professor, na medida
em que contextualizam os saberes acadêmicos e estimulam uma prática
integradora, inter e multidisciplinar, em sintonia e compromissada com novos
conhecimentos e com a realidade da demanda social.
Os vários cursos de graduação, graduação tecnológica e licenciatura do Centro
Universitário de Belo Horizonte desenvolvem, em diversas áreas do
conhecimento, ações de cunho educativo, social, cultural, científico e

de conhecimentos, capacitação e sensibilização quanto a temáticas relevantes
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tecnológico, em atividades de orientação, atendimento, informação, socialização
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Essas ações propiciam a constituição de espaços formativos, de aprendizagem
significativa para a comunidade acadêmica, onde têm oportunidade de debater,
construir e consolidar conhecimentos em um movimento contínuo de trocas e
aprendizagens mútuas, aperfeiçoando competências e habilidades interpessoais
e específicas, por meio do contato com realidades as mais diversas, contribuindo
para sua formação cidadã, acadêmica e profissional.
Além disso, as ações de extensão propiciam a possibilidade de trabalhar em
rede com outras instituições, fortalecendo junto a elas a atuação do UNIBH ao
somar esforços, integrar e propiciar a interação com a sociedade.
Em articulação com políticas públicas, movimentos sociais, setores produtivos
ou atendendo a demandas da comunidade, e por meio de programas, projetos,
prestações de serviço, cursos e oficinas, eventos acadêmicos, esportivos e
culturais, publicações e outros produtos acadêmicos, as atividades de extensão
norteiam-se pelo desenvolvimento de uma proposta educacional inovadora, pela
formação do comportamento ético e cidadão e pela democratização da ciência,
da cultura e da tecnologia.
A Política de Extensão é gerida pela Coordenação de Extensão (Núcleo
Acadêmico da Reitoria) em parceria com os cursos de graduação/Institutos,
responsáveis pela proposição e condução, junto às comunidades, de linhas de
extensão, programas, projetos, eventos, cursos e prestação de serviços que
envolvem diversas áreas do conhecimento.
A Extensão também está presente em todos os Institutos do UNIBH,
promovendo e apoiando iniciativas que permitam o desenvolvimento contínuo da
articulação do ensino com a pesquisa, envolvendo discentes, docentes e
comunidade. Professores e equipes de suporte trabalham continuamente na
construção de condições favoráveis para a produção e compartilhamento do
conhecimento, promovendo ações que visam à formação do profissional cidadão



Cursos de curta duração (cursos de extensão)

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

Página

No UNIBH, os cursos de extensão são ofertados em três modalidades:

173

em sua atuação, seja no âmbito acadêmico ou comunitário.
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Escola de Idiomas



Escola da Maturidade

Os cursos de curta duração podem ser criados e organizadas pelo próprio
UNIBH ou integrar programações de terceiros, desde que previamente
analisadas e integradas à proposta da instituição. Caracterizam-se pela
diversidade dos temas, pelo tempo a ele dedicado e a conjunção entre interesse
e disponibilidade de seus participantes. São ofertados para atender a demandas
identificadas nas mais diversas áreas, e também constituem oportunidade de
vivenciar experiências, conhecer novos temas e aprofundar e/ou atualizar
informações.
O UNIBH tem em seu portfólio:
Escola da Maturidade
Realizada desde 2010, a Escola da Maturidade é voltada para pessoas acima
dos 50 anos, oferecendo um espaço de aprendizado, cultura e convivência, com
foco na promoção da saúde, do bem-estar físico e mental e da socialização. A
Escola conta com uma equipe de profissionais diversificada, formada por
professores qualificados e experientes para atender este público específico.
Oferece aulas de dança, memória, gastronomia, espanhol, canto, pilates, tai chi
chuan, arte e cultura, além de atividades como excursões, eventos culturais e
palestras em diversas áreas do conhecimento. O participante ainda pode usufruir
de toda estrutura do campus Estoril: laboratórios de informática, bibliotecas,
espaço de convivência, piscinas, entre outros.
Escola de Idiomas
A Escola de Idiomas tem o objetivo de oferecer aos alunos oportunidades
para desenvolverem seu inglês de forma prática e objetiva, com materiais de
ponta e professores capacitados e treinados para atuar em concordância com
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os alunos do bacharelado em Letras, devidamente acompanhados por
professor orientador.
O curso tem a duração de três anos e os alunos desenvolvem o
conhecimento da língua inglesa com foco em:


Autonomia oral e escrita;



Interação com variações linguísticas, sociais e culturais;



Imersão em novas práticas culturais;



Formação voltada para a vida profissional e acadêmica.

Os cursos acontecem nos campi Estoril, Lourdes e Cristiano Machado desde
2014.
Como subprodutos dos projetos de Extensão desenvolvidos, o UNIBH ainda
pode se orgulhar de que eles estabelecem um vínculo bastante forte com a
comunidade, seja aquela concernida por suas atividades ou a externa, por meio
das seguintes atividades:


Eventos: desenvolvem o papel fundamental papel de favorecer a
democratização do conhecimento e podem ser acadêmicos,
esportivos e culturais. Cumpre o objetivo de ser instrumento de
intercâmbio entre a comunidade, o UNIBH e a sociedade.



Publicações e outros produtos acadêmicos: estímulo à produção
intelectual de professores e alunos, resultante das atividades
acadêmicas

institucionais,

exortando

à

pesquisa

e

ao

desenvolvimento tecnológico na Instituição, em consonância com as
Políticas de Extensão, de Pesquisa e de Pós-Graduação da
Instituição.

extensão, de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico da
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divulgação cultural, científica ou tecnológica, como cartilhas, softwares, anais,
revistas, livros, CDs, vídeos, filmes, entre outros. Também para estímulo e
difusão da produção acadêmica, o UNIBH mantém cinco revistas científicas.
O UNIBH também desenvolve, em suas ações extensionistas, atividades de
transferência à comunidade do conhecimento gerado e instalado na Instituição.
Essas relações se caracterizam pela gratuidade, na maioria dos casos, ou pela
oferta do serviço a baixo custo.
Além das atividades de assessoria, consultoria e cooperação interinstitucional
e/ou internacional desenvolvidas pelos cursos e institutos, destacam-se no
UNIBH os diversos atendimentos oferecidos à comunidade acadêmica e à
comunidade externa, tais como:
Assistência Jurídica
No Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é desenvolvido o estágio supervisionado de
prática jurídica, a partir do sétimo semestre do curso, e tem por escopo qualificar
o aluno do curso de Direito para o exercício profissional, propiciando-lhe o
aprendizado das práticas jurídicas e da ética profissional, por meio do Escritório
Modelo que funciona como um escritório de advocacia, oferecendo atendimento
jurídico e assistência judicial à população carente de Belo Horizonte e região
metropolitana, conforme a demanda.
No mesmo espaço físico do NPJ funciona o Núcleo de Conciliação, que tem
como maior objetivo a prática de técnicas de mediação para a solução de
conflitos sem a necessidade de intentar ações no Poder Judiciário, contando,
inclusive, em suas instalações, com o Juizado de Conciliação, órgão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, em funcionamento desde o primeiro
semestre de 2003.
Hospital Veterinário

acadêmica e para os moradores do entorno do campus Estoril; a clínica é aberta
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patologia, necropsia e é equipado com diversos equipamentos voltados para a
simulação. No espaço são atendidos cães, gatos e animais de grande porte. A
estrutura comporta até quatro cirurgias simultâneas, realiza ultrassom
abdominal e possui também uma área para animais de grande porte.
O atendimento gratuito é realizado uma vez por semana, e nos demais dias, há
cobrança pelo cuidado oferecido, mas com valor reduzido, conforme exigência
do Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Clínica Integrada
A Clínica Integrada conta com 22 consultórios médicos, que são distribuídos em
14 especialidades, e atende à população, por meio de uma parceria com o
SUS.
O espaço ainda incorpora as áreas de Nutrição, tendo cinco clínicas de
atendimento, sala de avaliação e dieta; Enfermagem, na confecção de curativos
de grande extensão; Psicologia, por meio de salas de grupo, observação e
orientação;

Fisioterapia

especializada

em

Neuropediatria,

Cardiologia,

Pneumonologia, Ortopedia, Neurologia adulto, Gerontologia e Uroginecologia.
Além disso, a Clínica atende a pacientes da estética corporal e facial, tendo como
serviços massagem, limpeza de pele e drenagem linfática. Todo o trabalho é
realizado sob a orientação de professores, que acompanham e avaliam as
práticas realizadas por alunos e ex-alunos.
Clínicas de Fisioterapia
Situadas no campus Cristiano Machado, as clínicas de Fisioterapia são
equipadas para atender pacientes, nas mais diversas especialidades. No espaço
há consultórios preparados para receber e diagnosticar pacientes, além das
salas de tratamento, que contam com bicicletas ergométricas, esteiras, tatames,

Página

177

podoscópio, entre outros.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

Anima Lab
O Anima Lab é um espaço amplo de aprendizado e prototipagem, que conta com
laboratórios modernos e com espaços para a criação e elaboração de projetos
em diferentes campos do conhecimento. O espaço conta também com a
participação de startups apoiadas pelo grupo Anima.
O Anima Lab, desde o segundo semestre de 2017, abriu suas portas para a
utilização gratuita de seus laboratórios maker, com destaque para demandas de
suporte para a idealização, modelagem e produção dos produtos a partir de
impressão 3D.
Academia Escola
Alunos, funcionários e professores do UNIBH podem participar gratuitamente
das atividades da Academia Escola do curso de Educação Física.
3.3.2.

PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO

Os programas e projetos de extensão implementados no UNIBH preocupam-se
com a interação dialógica do meio acadêmico com o entorno, com a comunidade
e com a região; com as interações entre ensino e pesquisa, propiciando uma
aprendizagem significativa e cidadã; e com o impacto na formação do pessoal e
profissional do aluno.
As atividades de extensão do UNIBH articulam os cursos com comunidades que
demandam intervenções educativas, sociais e ambientais. A partir da promoção,
elaboração, implementação e avaliação de atividades de extensão e/ou políticas
públicas volta-se o atendimento às necessidades da população.
Com a participação de alunos e professores, as atividades acontecem em todos
os campi do UNIBH, beneficiando centenas de pessoas e reafirmando o
compromisso social da Instituição. A Coordenação de Extensão, em parceria

grande abrangência de públicos, envolvendo diretamente as comunidades com
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Em 2017, temos 30 projetos de Extensão, definidos via Edital, a saber:
Quadro – Projetos de Extensão 2017

PROJETO

INSTITUTO62

PERÍODO

Aproveitamento de resíduos do processamento

ICBS

Março-dezembro /

mínimo de frutas e hortaliças na elaboração de

2017

produtos de panificação
Atuação de acadêmicos de Medicina Veterinária na

ICBS

educação de pequenos produtores rurais de aves de

Março-dezembro /
2017

produção - Grupo de Estudo em Ciência e Tecnologia
Avícola
Banco de Consultores em Relações Internacionais

ICH

Março-dezembro /
2017

Bem Fisio!

ICBS

Março-dezembro /
2017
Março-dezembro /
2017

62

ICBSInstituto de Ciências Biológicas e Saúde; ICD-Instituto de Comunicação e Design; ICHInstituto de Ciências Humanas; ICSA - Instituto de Ciências- Sociais Aplicadas; IED-Instituto de Educação;
IET-Instituto de Engenharia e Tecnologia.
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Quadro – Projetos de Extensão 2017

INSTITUTO

PERÍODO

Comunicar para Agregar

ICD

Março-dezembro /
2017

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente
Zilah Spósito

ICH

Março-dezembro /
2017

Cuidador de Idosos

ICBS

Março-dezembro /
2017

Doce Diabetes: rastreamento de indivíduos
diabéticos na cidade de Belo Horizonte

ICBS

Março-dezembro /
2017

ICD

Março-dezembro /
2017

Enxergando o Futuro

ICBS

Março-dezembro /
2017

Estetosfera

ICBS

Março-dezembro /
2017

Hortas orgânicas no UNIBH: Alimentos saudáveis
para a comunidade

IET

Março-dezembro /
2017

Hortas urbanas - Cultivando uma cidade mais
saudável

IET

Março-dezembro /
2017

Juizado de Conciliação do UNIBH

ICH

Março-dezembro /
2017

Mama Amiga

ICBS

Março-dezembro /
2017

Mídia Cidadã

ICD

Março-dezembro /
2017

Monumento Digital 120

IET

Março-dezembro /
2017

ICSA

Março-dezembro /
2017

ICBS

Março-dezembro /
2017

IED

Março-dezembro /
2017

Programa de televisão sobre o cotidiano das
relações entre homens e animais: UNIversoVET

ICBS

Março-dezembro /
2017

Redutores de Danos

ICBS

Março-dezembro /
2017

PROJETO

Educomunidade

Orientação em
Microempresas

Gestão

e

Qualidade

para

Parasitologia para a promoção da saúde
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continuação

INSTITUTO

PERÍODO

Recuperação de área degradada Mariana/MG

IET

Março-dezembro /
2017

Reforço Enem

IED

Março-dezembro /
2017

Ressignificando o espaço hospitalar: Atendimento
pedagógico à criança hospitalizada

IED

Março-dezembro /
2017

ICBS

Março-dezembro /
2017

Sustentabilidade e Responsabilidade

IET

Março-dezembro /
2017

UNIBH em busca de sua responsabilidade social
nos cursos d’água urbanos: uma atuação na bacia
do Córrego Cercadinho

IET

Março-dezembro /
2017

ICBS

Março-dezembro /
2017

PROJETO

Saúde em Raiz

Vale Mais Saúde

Fonte: UNIBH, 2017

3.3.3.

POLÍTICA DE INCENTIVOS

A Política de Extensão do UNIBH fomenta o desenvolvimento de atividades
extensionistas por meio das seguintes modalidades de incentivo:


Incentivo à participação em eventos acadêmicos: docentes e
discentes, com inscrição comprovada em evento acadêmico para
apresentação de trabalho, podem receber subvenções.



Incentivo à publicação de artigo: professores (com titulação mínima
de doutor) recebem subvenção integral ou parcial para a publicação
em revistas científicas de artigos inéditos e/ou tradução.



Incentivo (financiamento) para Projetos de Extensão: professores
que submetam seus projetos mediante inscrição em Edital publicado
anualmente, caso sejam selecionados pela Comissão de Avaliação,

proponente, o (s) discente (s) participante (s) e recursos para custeio
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o

Os editais permitem a democratização do acesso e a
seleção, por meio de Comitê Avaliador autônomo, de
projetos oriundos dos Institutos e dos diversos cursos de
graduação, possibilitando a inovação, as ações articuladas
com os projetos pedagógicos e a atenção às demandas da
sociedade. Atualmente, selecionam-se 30 projetos a cada
ano.

3.3.4.

PROGRAMAÇÃO DA EXTENSÃO

Destacam-se, a seguir, os marcos propostos para os próximos anos:


Consolidar a extensão como espaço de produção de conhecimento
o

Lançar Edital para apoio à publicação de produtos da
extensão como jogos, cartilhas, livros, aplicativos,
produtos audiovisuais.



Sistematizar, Monitorar e Avaliar as ações de extensão
o

Criar indicadores de avaliação para a extensão;

o

Propor instrumentos de monitoramento e avaliação da
extensão junto aos estudantes e público-alvo das ações.



Buscar viabilização de oportunidades de financiamento junto às
agências de fomento públicas e privadas
o

Estabelecer/fortalecer parcerias com o setor público,
privado e instituições não-governamentais;

o

Buscar viabilização de oportunidades de financiamento
junto às agências de fomento públicas e privadas;

o

Valorizar o intercâmbio com órgãos públicos e privados e

parcerias, sob a forma de convênios, consórcios ou outros
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Promover maior interação entre o UNIBH e educação básica
o

Editais para ações de extensão junto aos estudantes do
ensino médio de escolas públicas municipais e estaduais;

o

Assegurar a indução, articulação, coordenação e
organização de política de formação continuada de
profissionais da educação básica.



Promover e intensificar a divulgação científica
o

Realizar eventos culturais e de divulgação científica;

o

Promover eventos, cursos e ações que fomentem a
formação de jovens pesquisadores;

o

Ampliar e qualificar e eventos relacionados a ações de
extensão.



Ampliar a participação nas políticas públicas e no diálogo com
movimentos sociais
o

Ampliar os canais de interlocução com movimentos
sociais locais e regionais.



Aperfeiçoar o sistema de registro das ações de extensão.



Contribuir para o fortalecimento de uma política institucional de
direitos humanos
o

Criação/fortalecimento de redes de ações de extensão e
realização de eventos com temáticas que vinculem a
extensão à nossa visão, com destaque para as que versam

Sobre a infância, adolescência e juventude



Que permitam promoção da saúde
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Despertem sobre a questão da saúde mental



Aprofundem o debate acerca da terra e justiça
ambiental



Discutam as relações étnico-raciais



Falem sobre os direitos das pessoas com
deficiência





Destaquem os direitos do idoso



Disseminam os direitos humanos



Desmistifiquem os direitos LGBTQI

Oportunizar ações transformadoras à sociedade, garantindo o
exercício da cidadania por meio da integração entre os saberes
acadêmicos e populares
o

Possibilitar a expressão da diversidade cultural, artística,
científica e tecnológica

o

Propor programas de extensão interinstitucionais, sob a
forma de parcerias

o

Participar, de forma ativa e crítica, de ações que
desenvolvam políticas públicas

o

Ampliar o acesso da comunidade ao saber e ao
desenvolvimento social



Promover a nucleação dos projetos de extensão em programas, e sua
articulação em núcleos temáticos com a pesquisa nos Grupos de



Intensificar a participação da Instituição em ações que promovam
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o

Estabelecer parcerias com as escolas públicas de
educação básica, promovendo ações de extensão que
qualifiquem a escola e o ensino público



Incentivar a divulgação institucional de assuntos relacionados à
extensão;
o

Incentivar a publicação de trabalhos acadêmicos e
científicos desenvolvidos nas atividades extensionistas.



Retomar a oferta de cursos (oficinas) de curta duração com a
perspectiva da atualização ou complementação do ensino e da
capacitação profissional



Avaliar as atividades de extensão
o

Demonstrar a qualidade do que se produz na extensão

o

Abranger todas as áreas da extensão: programas, projetos,
eventos, cursos, produções acadêmicas e prestação de
serviços

o

Ser contínua, processando‐se no decorrer das atividades

o

Ser qualitativa e quantitativa, realizada pela comunidade
universitária e pela sociedade



Desenvolver e implantar sistema de gerenciamento de projetos que
permita favorecer a interlocução entre pesquisa, extensão e
atividades de ensino como Projetos Interdisciplinares e Trabalhos de
Conclusão de Curso, entre outros;



Prover soluções tecnológicas para micro, pequenas e médias
empresas por meio da ação de extensão tecnológica
Atuar em conjunto, por meio de ações de extensão
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internacional e aumento da competitividade das micro,
pequenas e médias empresas.


Promover a discussão e difusão das tecnologias sociais, visando o
seu desenvolvimento nas diferentes áreas temáticas de extensão
o

Implantar projeto piloto de Incubadora de Projetos e
Empreendimentos Sociais.

3.4.

POLÍTICAS DE INOVAÇÃO

O UNIBH conta em sua estrutura com a Diretoria de Desenvolvimento
Acadêmico e Inovação, responsável por criar, acelerar e apoiar a introdução de
tecnologias e metodologias inovadoras na Instituição. Essa Diretoria trabalha
em estreita cooperação com a Diretoria de Inovação Anima, que tem o desafio
de

identificar,

ao

redor

do

mundo,

boas

práticas

pedagógicas

e

experiências/modelos inovadores para ensino, pesquisa e extensão, e partilhálas com as instituições integrantes do Grupo Anima Educação.
Como elementos importantes para a política institucional de apoio à inovação
(acadêmica, social, tecnológica), destacam-se dois eixos norteadores: o
desenvolvimento de um ecossistema (ambiência) de inovação, e de política de
propriedade intelectual que dê suporte à análise de patenteabilidade, ao registro
e à proteção da propriedade intelectual dos produtos gerados na instituição, por
meio do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).
3.4.1.

ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO

No UNIBH, compreende-se que a inovação, tecnológica ou social, é dependente
de experiências, do estímulo à produção de professores e alunos, do
desenvolvimento de atitude empreendedora, de metodologias de ensino
diversificadas, da atuação docente como mentor do aluno, de espaços físicos
adequados e instigantes; enfim, de uma ambiência institucional que as
favoreçam, ou seja, um ecossistema de inovação. Para sua concretização,
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Espaços de Aprendizagem
A educação a partir de metodologias ativas demanda espaços diferenciados
para o desenvolvimento dos projetos, como espaços de coworking, salas de
projetos e outros. Implica também na reapropriação do espaço físico existente
na IES e em ampliar os limites da sala de aula e efetivamente conectá-la com
todos os demais ambientes/espaços que corroborem a aprendizagem dos
alunos, possibilitando-lhes o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das
capacidades de aprender com autonomia e de perceber criticamente a realidade
que os circunda, de modo a transformar o mundo em uma sala de aula onde se
aprende na e pela experiência e em que os processos do aprender se
interconectam aos processos do viver.
Como exemplos de inovação em espaços de aprendizagem, podem ser citados:


Anima Lab - É a representação física do Ecossistema Anima de
Educação e Inovação, compreendendo os diversos espaços
dedicados à cultura da inovação e do empreendedorismo, ou o
reconhecimento de espaços já existentes e que atendem a essas
premissas. Assim, compõem o Anima Lab: os espaços maker, alguns
laboratórios específicos de cursos/institutos, os Espaços de
Experimentação Docente, e os espaços de desenvolvimentos de
startups, de coworking e de convivência inovadores.



Maker Space - Oficinas abertas e compartilhadas, com ferramentas e
equipamentos modernos, e que permitem à comunidade interna e
externa desenvolverem projetos, protótipos e soluções das mais
diversas naturezas.



Espaços de Experimentação Docente - Espaços diferenciados e que
permitem processos de ensino e aprendizagem de maneira inovadora
como, por exemplo, as salas de metodologias ativas.
Laboratórios específicos dos cursos.
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Metodologias Ativas de Aprendizagem
Estimula-se

a

utilização

de

metodologias

ativas

de

aprendizagem,

especialmente aquelas que favoreçam o protagonismo do aluno no processo de
ensino-aprendizagem e a construção de projetos por parte dos alunos, o
empreendedorismo e a criação de startups.
Os professores são capacitados para enriquecer seu repertório metodológico,
artístico e cultural e compreender a sala de aula como espaço de interações,
experiências significativas e protagonismo dos estudantes. Como exemplos
dessas capacitações podem ser citados:


Programa Sala+ – Programa de Formação e Capacitação de Professores
(descrito em 4.1. Política de formação e capacitação docente).



Programa STHEM – O sucesso dos estudantes em educação superior nas
áreas de Ciência, Tecnologia, Humanidades, Engenharia e Matemática
(STHEM em Inglês: Science, Technology, Humanity, Engineering and
Mathematics) é uma preocupação quase universal. No contexto brasileiro,
o desafio fundamental é o papel da educação superior e a importância da
inovação em relação à qualidade da educação. Universidades podem
responder a esses desafios por meio da melhoria do ensino e da qualidade
de aprendizagem, assim como explorar possíveis ligações com
professores do Ensino Médio e Técnico/Profissional para melhor preparar
estudantes para a educação superior. Com esse objetivo, o UNIBH
estabeleceu convênio com Laspau, vinculada à Universidade de Harvard,
para capacitação em metodologias ativas de aprendizagem, além da
possibilidade de desenvolver pesquisa acadêmica e produções.

Mentoria
O professor é estimulado a atuar como mentor facilitador das aprendizagens dos
alunos, o que implica compreender, praticar e refletir sobre novas estratégias de
ensino, integrando três dimensões: os referenciais que constituem essa prática

ideia central é de que a mentoria possa ajudar a aumentar ainda mais as
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possibilidades de os estudantes transformarem o que aprenderam em
comportamentos socialmente significativos.
Desenvolvimento de Competências Socioemocionais (Soft Skills)
O Projeto de Vida propõe a organização, nas matrizes curriculares, de um
conjunto de competências e habilidades necessárias a futuros profissionais de
todas as áreas, preparando-os para a inserção no mercado de trabalho com mais
autoconfiança e clareza de propósitos. Entende-se, assim, que formar um
profissional apenas no aspecto técnico não é mais suficiente. Sem
autoconhecimento, um profissional não consegue planejar bem uma carreira
alinhada com o seu perfil; sem habilidades de colaboração e comunicação, um
profissional não se relaciona bem com os seus pares e com o público que
demanda seus serviços; sem saber se relacionar com outras culturas,
valorizando e respeitando as diferenças, ele não será capaz de participar
plenamente do contexto de um mundo globalizado e conectado em rede. Dessa
forma, é ofertado aos estudantes um conjunto de componentes curriculares para
desenvolvimento dessas soft skills.
Em todos os cursos, as competências essenciais são trabalhadas nos dois
primeiros módulos, por meio do Laboratório de Aprendizagem Integrada (LAI). A
duração dos demais componentes do percurso formativo variam de acordo com
a duração do curso.
No módulo 1A, a disciplina LAI desenvolve competências relacionadas à
Criatividade, Resolução de Problemas Complexos e Autoconhecimento
(Identidade); no módulo 1B (ou 2A), os alunos desenvolvem no LAI as
Competências para o Século 21 com foco na Comunicação, no Pensamento
Crítico e no respeito à Diversidade. Colaboração é uma competência trabalhada
transversalmente nos dois módulos iniciais.
Assim, no primeiro ano de qualquer curso, de qualquer área do conhecimento,
os alunos terão trabalhado uma base de competências para além do
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A partir do terceiro módulo do curso, os alunos que assim desejarem, têm, fora
do horário formal de aula, o apoio de professores mentores que os auxiliarão na
realização dos seus Projetos de Vida e também na busca por projetos de
carreira, como estágios, iniciação científica, criação de startups, entre outras
possibilidades. Também durante esses semestres intermediários dos cursos, os
alunos têm a oportunidade de continuar o desenvolvimento das competências
do século 21, aprofundando-se nas trilhas do LAI pelas quais mais se
interessarem.
No final dos cursos, o Projeto de Vida ainda ofertará aos alunos a oportunidade
de participarem de processos de coaching e do programa Vida e Carreira, para
que se coloquem no mercado de trabalho com mais autoconfiança, abertura à
mudanças, planejamento e propósitos de carreira bem definidos.
Projetos Interdisciplinares: metodologia de projetos
No currículo dos cursos da IES, a inclusão da disciplina Projeto Interdisciplinar
nas matrizes curriculares dos cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia
apresenta-se como uma forma de tratamento da interdisciplinaridade como
componente

curricular

e

como

uma

proposta

de

prática/construção

interdisciplinar elaborada coletivamente.
Nessa disciplina, são desenvolvidas, pelos discentes, atividades em vários
módulos dos cursos, sob a orientação e supervisão dos docentes: uma atividade
interdisciplinar é desenvolvida a cada semestre, a partir da definição de um
problema norteador, e os projetos teórico-práticos desenvolvidos pelos discentes
serão apresentados no Circuito Acadêmico, evento promovido semestralmente
para a comunidade acadêmica e local.
As atividades a serem promovidas pelos docentes pressupõem metodologias
ativas. Os discentes participam ativamente e há a diversificação de atividades:
visitas técnicas, realização de eventos, estudos de caso, jogos empresariais,
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Trabalho de pesquisa/investigação para responder a um problema ou desafio,
(sempre que possível próximo de sua realidade e/ou de sua atuação
profissional), por meio de metodologias diversificadas, visando garantir propósito
(sentido) ao trabalho desenvolvido, bem como diversificação de experiências e
conexão com o mundo do trabalho.
A proposta da aprendizagem baseada em projetos visa desenvolver
competências e habilidades de forma ativa, colaborativa e interdisciplinar e deve
refletir as três dimensões da formação integral pretendida para nossos
estudantes: a formação do indivíduo, do cidadão e do profissional.
Tecnologias Digitais Educacionais
A perspectiva de desenvolver a capacidade de integrar conhecimentos e outras
capacidades/habilidades essenciais para uma participação efetiva na sociedade
se traduz no nivelamento acadêmico por meio da familiarização dos alunos com
as novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) e a consequente
apropriação dessas tecnologias, ou seja, o letramento digital.
Essas novas Tecnologias da Informação e da Comunicação são entendidas
como elementos coestruturantes das experiências de aprendizagem; neste
contexto, sua escolha está condicionada à análise dos objetivos do processo de
ensino-aprendizagem, do contexto em que estão inseridos alunos e professores
e dos conteúdos que serão explorados em cada disciplina do curso.
Como exemplo do uso de tecnologia para que os estudantes aprendam mais e
melhor, podem ser citados:


ADAPTI (Aprendizagem Adaptativa Individual) – Atividade obrigatória
para os alunos ingressantes na instituição, que permite aos alunos
resgatar pré-requisitos nas áreas de Matemática, Português, Biologia,
Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Trata-se
de plataforma de aprendizagem individualizada que utiliza softwares
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desempenho também é usada para traçar um mapa de conteúdos,
para cruzar as disciplinas e avançar em cada uma delas.


iLang – Atendendo aos preceitos do modelo pedagógico proposto
para a Educação a Distância, o UNIBH implementou como LMS
(Learning

Management

System)

a

plataforma

iLang,

com

funcionamento integral via web, que garante ao aluno flexibilidade de
acesso, considerando-se a esfera temporal (em qualquer dia e
horário) e a esfera espacial/geográfica (de qualquer local), além de
flexibilidade na organização dos estudos. A iLang é uma solução de
gestão acadêmica baseada na nuvem. Suas ferramentas conectam
alunos, professores, e todo o ecossistema acadêmico ao longo do
processo de construção do conhecimento. Com foco em experiência
de uso e de processos ágeis de desenvolvimento de software, a iLang
oferece uma suíte de produtos que representam o estado-da-arte em
tecnologia educacional. A distribuição de conteúdo é parte central
dessa solução educacional.


Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Cada disciplina ofertada
dispõe de um ambiente virtual completo, onde o professor
disponibiliza não só o seu Plano de Ensino, mas também material
multimídia relevante para o seu conteúdo, questionários online e offline, fóruns, debates e todas as facilidades que um ambiente virtual
de aprendizagem proporciona.



EaD em modelo semipresencial (híbrido) – A proposta do modelo
semipresencial almeja potencializar a aprendizagem ao flexibilizar o
tempo que o aluno leva para atingi-la. Quando se trabalha com objetos
de ensino digitais, a oferta do conteúdo se dá em Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), o que permite que o aluno acesse o conteúdo,
disponibilizado em vários formatos (vídeoaulas, telas interativas,

qualquer lugar. Essa flexibilidade favorece os alunos que têm maior
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desafios de aprendizagem, textos, entre outros), a qualquer hora, em
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que lhes sejam dedicadas mais horas de estudo, enquanto aqueles
que têm mais facilidade possam dedicar-se menos, permitindo que o
aluno estabeleça seu próprio ritmo de aprendizagem. Paralelamente,
ferramentas tecnológicas podem oportunizar a interação síncrona ou
assíncrona entre os colegas e entre alunos, professores e tutores.
Nesse modelo semipresencial, ou híbrido (blended learning), os
encontros presenciais não se voltam à prática de se ministrar
conteúdos, cuja disponibilização acontece online, mas para sua
discussão, problematização e aplicação, por meio de metodologias
ativas de aprendizagem, na perspectiva da sala de aula invertida (ou
flipped classroom).


Biblioteca Digital (BD) – O UNIBH oferece a Biblioteca Digital (BD),
um sistema informatizado que disponibiliza, em meio digital, títulos
universitários. Esse projeto, em parceria com editoras, tem como
intuito auxiliar nas pesquisas e suprir as demandas informacionais dos
alunos da Instituição. As duas plataformas disponíveis, a Biblioteca
Digital

Pearson

e

a

Minha

Biblioteca,

contribuem

para

o

aprimoramento e aprendizado do aluno. Com diversos recursos
interativos e dinâmicos, a BD UNIBH permite o acesso à informação
de forma prática e eficaz, contando com milhares de títulos. A
plataforma está disponível gratuitamente com acesso ilimitado para
todos os alunos, professores e funcionários. Seu acesso é viabilizado
pelo Sistema SOL. A Biblioteca Digital tem como missão oferecer ao
aluno mais uma opção de acesso aos conteúdos necessários para
uma formação acadêmica de excelência através de um meio eficiente,
acompanhando as novas tendências tecnológicas. A IES, desta
forma, está comprometida com a formação e o desenvolvimento de
um cidadão mais crítico e consciente.
Também poderá ser acessado pelo multi-devices, aplicativo próprio da IES, onde

notas, material didático, dentre outras funcionalidades que facilitem o seu dia a
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o aluno conseguirá acompanhar, por meio de seu dispositivo móvel, suas faltas,
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Cultura de Realização
Entende-se que, ao aproximar os alunos de problemas reais, estimula-se a
conexão escola, mercado e sociedade, estabelecendo uma cultura de realização
e levando à reapropriação dos espaços físicos dentro e fora da universidade – a
sala de aula ampliada. Dentro da escola, novos espaços de socialização,
experimentação e prototipagem exercitam a autonomia do aluno e permitem a
diversidade de metodologias de ensino.
Apoio às startups
O UNIBH vem desenvolvendo iniciativas de apoio e desenvolvimento de
startups. Como exemplos, podem ser citados:


Anima Nest - Programa da Anima dedicado à criação e
desenvolvimento de startups. Geralmente, mas não necessariamente,
conectados diretamente aos espaços de coworking. O Nest contém a
Wavee, uma ação conjunta Anima/Grupo Camss de aceleração de
startups já existentes.



Divulgação e incentivo à participação em formações, premiações e
eventos ligados a empreendedorismo, ciência e inovação: “Bota pra
Fazer”, curso promovido por Sebrae e Endeavor; Baanko Challenge
Social Beagá, voltada para Projetos Sociais de Impacto (PSI);
Lemonade, programa de pré-aceleração de startups; Startup U, é uma
temporada de desenvolvimentos de negócios de impacto; Prêmio
Santander Universidades, com vários projetos finalistas nas
categorias Empreendedorismo e Ciência e Inovação; Feira de
Negócios, Inovação e Tecnologia do IFMG (FENITEC), com a
participação de uma startup finalista; entre outros.

Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT

de comissão acadêmica institucional que promove a análise de patenteabilidade,
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O UNIBH possui um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) constituído por meio
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– geradas pelos projetos de ensino, pesquisa e extensão no âmbito de sua
organização.
3.5.

POLÍTICAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Na Instituição, as políticas de propriedade intelectual são norteadas pela
Comissão Permanente de Propriedade Intelectual (CPPI) do Centro Universitário
de Belo Horizonte, criada por meio da Portaria de n. 27, de 20 de junho de 2006,
e que tem como missão: “Orientar e conduzir os processos legais previstos na
legislação, como registros e concessão e manutenção de direitos relativos à
propriedade intelectual na esfera institucional”.
Constituem-se como frentes de trabalho da CPPI:
Estratégia administrativa:
Mapeamento da produção intelectual do corpo docente, discente e administrativo
do UNIBH e estabelecimento de uma política de registro e proteção da
propriedade intelectual dentro da Instituição.
Estratégia institucional:
Estabelecimento de relações institucionais, parcerias e convênios com órgãos
públicos e instituições de pesquisa voltados para o estudo e aplicação da
Propriedade Intelectual no Estado de Minas Gerais.
Estratégia pedagógica:
Criação de materiais didáticos com informações básicas sobre Propriedade
Intelectual a serem disseminados junto à comunidade acadêmica do UNIBH.
3.5.1.

COMISSÃO PERMANENTE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (CPPI)

O desenvolvimento social, econômico e cultural de um país mede-se, dentre
outros parâmetros, pelo nível de preservação e proteção de seu capital

para a criação de obras artísticas, científicas, culturais ou industriais, merece a
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intelectual. A criatividade, na medida em que se constitui como elemento chave
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Observa-se, no entanto, que apesar da existência de legislação específica para
a proteção de obras autorais, de marcas e de patentes, poucos profissionais
estão preparados para lidar com essas questões, seja no ambiente acadêmico,
seja na vida prático-profissional.
Além disso, a aplicação desse conhecimento à realidade organizacional das
instituições de ensino superior – sobretudo das privadas – ainda representa um
grande desafio.
Embora a demanda pela proteção de produtos e obras intelectuais gerados
dentro do ambiente acadêmico seja latente e haja necessidade premente de
estudos e debates sobre a propriedade intelectual, poucas instituições privadas
de ensino superior possuem núcleos de inovação tecnológica para gerir o capital
intelectual produzido por seus pesquisadores e alunos no ambiente interno.
A Comissão Permanente de Propriedade Intelectual (CPPI) do UNIBH, enquanto
iniciativa dos pesquisadores do Centro Universitário de Belo Horizonte, constituise em núcleo de inovação tecnológica nos moldes do que determina a Lei de
Inovação

e

sua

regulamentação,

sancionadas pelo

Governo

Federal

respectivamente nos anos de 2004 e 2005. Nesse sentido, em conformidade
com a lei, a CPPI pode ser definida como núcleo ou órgão constituído por
instituição científica e tecnológica com a finalidade de gerir sua política de
inovação.
Com efeito, a principal função delegada à CPPI é o mapeamento da produção
intelectual do corpo docente, discente e administrativo, bem como o
estabelecimento de uma política de registro e proteção da propriedade
intelectual dentro da Instituição.
No que se refere aos aspectos institucionais, cabe ainda à CPPI o
estabelecimento de relações institucionais, parcerias e convênios com órgão
públicos, empresas e instituições de pesquisa voltadas para o estudo e aplicação

ampliar a penetração e o alcance das atividades da comissão, estendendo seus
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da Propriedade Intelectual no Estado de Minas Gerais e no Brasil, a fim de
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Por fim, como contribuição permanente da CPPI aos pesquisadores,
colaboradores, alunos e funcionários do UNIBH, a Comissão tem promovido
internamente a disseminação de conhecimentos acerca da propriedade
intelectual, por meio de reuniões e ações de interlocução contínua, a fim de que
os mesmos se tornem multiplicadores do conhecimento adquirido. Nesse
sentido, várias ações foram desenvolvidas, tais como a organização de eventos
sobre a temática e a elaboração de material didático, com o formato gráfico de
cartilha destinada ao público interno da Instituição, visando trazer informações
básicas sobre a propriedade intelectual a todos os interessados.
O objetivo geral da Comissão Permanente de Propriedade Intelectual (CPPI) do
Centro Universitário de Belo Horizonte – um núcleo de inovação tecnológica
devidamente constituído – é o de promover a proteção de produtos e obras
intelectuais gerados dentro da Instituição.
Além disso, como objetivo específico, pretendeu-se, com a criação da CPPI,
promover e difundir conhecimentos teóricos e práticos sobre a propriedade
intelectual e seus diversos campos de aplicação, permitindo a multiplicação de
professores pesquisadores e a formação e catalogação de capital intelectual
devidamente protegido dentro do âmbito da própria Instituição. Por fim, ainda é
objetivo específico da Comissão a concepção de parcerias, convênios, acordos
de cooperação e outras formas de trabalho em conjunto com instituições
voltadas para a pesquisa, o fomento e a gestão da propriedade intelectual em
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Minas Gerais e no Brasil.
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Figura – Resultados da CPPI

3.6.

POLÍTICAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU)

O UNIBH acredita que a educação continuada deva possuir relevante destaque
em seu Projeto Acadêmico e, por isso, investe em um programa permanente de
pós-graduação lato sensu, nas áreas de Comunicação, Direito, Educação,
Engenharias, Saúde e Tecnologia.
Desde 2016, em uma ação sinérgica à implementação do Ecossistema Anima
de Aprendizagem, foi definido o novo desenho curricular dos cursos de pósgraduação lato sensu. O modelo atual é fruto de um denso processo de pesquisa
mercadológica desenvolvido entre setembro de 2015 e outubro de 2016 que,
dentre outros objetivos, buscou:
I)

Mapear as principais competências profissionais e atitudinais
pretendidas pelo mercado para os egressos de cada uma das grandes
áreas de atuação profissional;

II)

Conhecer

as

melhores

práticas

educacionais,

nacionais

e
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internacionais, no campo da pós-graduação lato sensu;
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III)

Definir o perfil de egresso pretendido pela Anima para os seus cursos
de especialização e assegurar a lapidação do discente no decorrer do
curso;

IV)

Conceber produtos atrativos e de reconhecida qualidade acadêmica,
a fim de ampliar a participação da GAEC no referido segmento, em
todas as suas praças de atuação;

V)

Majorar a taxa de conversão dos egressos dos cursos de graduação,
assegurando a permanência do aluno nas IES, através dos
programas de educação continuada.

Este novo design curricular foi testado, inicialmente, em um projeto piloto na área
da Gestão e ampliado, a partir do 1º semestre de 2017, para todas as grandes
áreas do conhecimento, sendo estruturado a partir das seguintes premissas
acadêmicas:
I)

Concepção de módulo comum por área do conhecimento, com
duração de 120 horas, assegurando que todos os conteúdos
ministrados no decorrer do curso guardem íntima relação com a área
de atuação do futuro egresso;

II)

Inclusão da disciplina “Autoconhecimento e Autodesenvolvimento
Pessoal e Profissional” na matriz curricular de todos os cursos de pósgraduação lato sensu. O conteúdo em questão foi desenvolvido em
parceria com Grupo DMRH e com a Cia de Talentos que, juntas,
somam mais de 50 anos de atuação no mercado brasileiro e em vários
países da América Latina dedicados à atração, recrutamento, seleção
e desenvolvimento de jovens profissionais;

III)

Utilização, por todos os discentes dos cursos de especialização, do
inventário de personalidade FACET5. A ferramenta, fundamentada na
Big 5 Theory, é um recurso mundialmente empregado em seleção,

comportamento, motivação, atitudes e aspirações;
Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

Página

o entendimento de como as pessoas diferem em termos de

199

treinamento e desenvolvimento de Recursos Humanos, que permite

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

IV)

Construção,

pelo aluno, do seu

próprio

PDI

–

Plano de

Desenvolvimento Individual, visando o desenvolvimento dos gaps
identificados durante sua jornada de autoconhecimento;
V)

Disponibilização,

pela

DMRH,

do

menu

de

opções

de

desenvolvimento para as competências avaliadas no FACET5, a
saber:

a)

Liderança;

b)

Comunicação;

c)

Relacionamento

Interpessoal; d) Análise e tomada de decisão; e) Iniciativa e Empenho;
f) Planejamento e Organização;
VI)

Introdução da disciplina Negociação, em formato de skills para o
trabalho, no módulo comum da pós-graduação, propiciando ao aluno
a capacidade de dominar os saberes e as competências necessárias
à sua atuação profissional nos processos de negociação e tomada de
decisões estratégicas voltadas ao negócio em que atua;

VII)

Parceria com a HSM Educação Executiva, referência nacional em
conhecimento de Gestão, oportunizando a todos os alunos a vivência
de diferentes experiências através da utilização das várias
plataformas e da participação nos eventos promovidos pela HSM;

VIII)

Inclusão da “Experiência Internacional” na matriz curricular dos cursos
de Gestão. Diferentemente do ‘módulo internacional’, comumente
ofertado por outras IES, a ‘experiência internacional’ concebida
assegurará a participação de todos os alunos efetivamente
matriculados no curso, assegurando o enriquecimento do currículo e
da vivência profissional do discente;

IX)

Assessoria de carreira no decorrer e após a conclusão do curso de
especialização, visando a trabalhabilidade dos alunos;

X)

Obediência aos requisitos legais exigidos para a expedição do
certificado de conclusão do curso de pós-graduação lato sensu na
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área pretendida pelo aluno, com especial atenção à regulamentação
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O projeto acadêmico inovador, financeiramente acessível e direcionado para o
desenvolvimento das competências técnicas, gerenciais e comportamentais dos
seus alunos credenciam a GAEC para ampliar sua participação no mercado de
pós-graduação lato sensu, sendo essa a meta perseguida em 2017 e nos anos
vindouros.
Os cursos de pós-graduação lato sensu caracterizam-se pelos objetivos
principais de refletir e atender às demandas de especialização e de capacitação
com vistas a aumentar a empregabilidade dos egressos e profissionais.
Assim, apresentamos, na tabela a seguir, os cursos de pós-graduação lato sensu
previstos para início no ano de 2017, 1º e 2º semestres. Nas tabelas seguintes
são listados, respectivamente, cursos em oferta em 2017 que foram
implementados em anos anteriores e cursos que já foram ofertados em períodos
anteriores a 2017 e que, de acordo com a demanda do mercado, poderão ser
re-ofertados no período 2017-2021. O número de vagas e os turnos de oferta
estarão disponíveis no site do UNIBH para consulta. Ressalte-se que outros
cursos não previstos nas tabelas anteriormente citadas poderão ser ainda
implantados, de acordo com o surgimento de demandas específicas.

SEMESTRE
PREVISTO PARA
IMPLANTAÇÃO

Estoril / Lourdes

2017/1º

a

Lourdes

2017/1º

Linguística Aplicada à Língua Portuguesa:
Produção, Recepção e Revisão Textuais

Lourdes

2017/1º

Matemática para os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

Lourdes

2017/1º

Estoril / Lourdes

2017/1º

Lourdes

2017/1º

Planejamento
Educacionais

e

Gestão

de

Linguística
Aplicada
ao
Ensino
Aprendizagem de Língua Inglesa

Projetos
e

MBA em Gestão de Projetos
MBA em Comunicação Estratégica e Branding

Página

CAMPUS DE
FUNCIONAMENTO

NOME DO CURSO

201

Quadro – Cursos de Pós-Graduação (Lato sensu) previstos para o ano de 2017

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

CAMPUS DE
FUNCIONAMENTO

SEMESTRE
PREVISTO PARA
IMPLANTAÇÃO

Modelagem e Análise de Decisão

Estoril

2017/1º

Gestão Aplicada ao Desenvolvimento de Novos
Produtos

Estoril

2017/1º

Gestão para Empresas
Segurança Alimentar

Estoril

2017/1º

MBA em Gestão de Eventos e Cerimonial

Estoril / Lourdes

2017/1º

MBA em Gestão em Sustentabilidade

Estoril / Lourdes

2017/1º

Licenciamento e Diagnóstico Ambiental

Estoril

2017/1º

Fisioterapia em Gerontologia

Estoril

2017/1º

Tecnologia de Alimentos Aplicada à Saúde

Estoril

2017/1º

Bioestatística e Epidemiologia Hospitalar

Estoril

2017/1º

NOME DO CURSO

de

Alimentos

e

Fonte: UNIBH, 2017

3.6.1.

CURSOS

DE

PÓS-GRADUAÇÃO (LATO

REOFERTADOS

NO

PERÍODO

DE

2017

A

SENSU) QUE

2021 (EM

PODERÃO

SER

FUNCIONAMENTO EM

2017, MAS IMPLANTADOS EM PERÍODO ANTERIOR)
Para atender às demandas de mercado, o UNIBH revê a oferta dos cursos abaixo elencados,
uma vez que, embora estejam em funcionamento em 2017, tenham sido implantados em
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Quadro –Cursos lato sensu que poderão ser re-ofertados.

CAMPUS DE
FUNCIONAMENTO

PERÍODO PREVISTO
PARA IMPLANTAÇÃO

Atividades Físicas para Grupos Especiais

Lourdes

2017 a 2021

Comunicação Empresarial

Lourdes

2017 a 2021

Comunicação e Política

Lourdes

2017 a 2021

Estoril

2017 a 2021

Lourdes

2017 a 2021

Estoril

2017 a 2021

Fisioterapia Respiratória

Lourdes

2017 a 2021

Gestão de Custos e Controladoria

Lourdes

2017 a 2021

Gestão Contemporânea com Pessoas

Lourdes

2017 a 2021

Gestão de Negócios

Lourdes

2017 a 2021

Língua Portuguesa

Lourdes

2017 a 2021

Marketing e Comunicação

Lourdes

2017 a 2021

Estoril

2017 a 2021

Cristiano
Machado

2017 a 2021

NOME DO CURSO

Comunicação e Produção em Mídia Eletrônica –
Rádio e TV
Direito Eleitoral
Fisioterapia em Neurologia e Neuropediatria

Nutrição Esportiva
Psicopedagogia

Fonte: UNIBH, 2017

Outros cursos de pós-graduação poderão ser ofertados dependendo da
demanda ou a critério da IES.
3.7.

POLÍTICAS

RELACIONADAS

À

INSTITUCIONAIS

E

DIFUSÃO

PRODUÇÕES

DAS

AÇÕES

DE

ESTÍMULO

ACADÊMICAS:

CIENTÍFICA, DIDÁTICO-PEDAGÓGICA, TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E
CULTURAL

por finalidade estimular a produção intelectual dos professores e alunos,
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O UNIBH conta com um Programa de Incentivo à Produção Acadêmica que tem
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desenvolvimento tecnológico na Instituição, em consonância com as Políticas de
Extensão, de Pesquisa e de Pós-graduação da Instituição.
A Instituição entende que a produção intelectual é o resultado das atividades de
extensão, de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico da
comunidade acadêmica, como:
I.

Artigos científicos;

II.

Livros;

III.

Capítulos de livros;

IV.

Coletâneas;

V.

Tradução de livros;

VI.

Processos produtivos, produtos ou equipamentos;

VII.

Maquetes ou protótipos;

VIII.

Artefatos tecnológicos (hardware e software);

IX.

Técnicas e metodologias;

X.

Cursos de curta duração que envolvam transferência tecnológica;

XI.

Material didático para pós-graduação;

XII.

Participação como consultor ad hoc;

XIII.

Participação em banca examinadora.

Destacam-se também produtos extensionistas para difusão e divulgação
cultural, científica ou tecnológica, como cartilhas, softwares, anais, revistas,
livros, CDs, vídeos, filmes, entre outros.

interdisciplinares, eventos específicos dos cursos e política de fomento à
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A Instituição também busca incentivar a comunidade acadêmica para a produção
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participação em congressos e publicações científicas (publicação de artigo), que
contempla docentes e discentes.
A difusão da produção acadêmica também se dá por meio de ampla gama de
ações extensionistas, que vão desde a realização de eventos (acadêmicos ou
não), passando pela socialização de conhecimentos com a comunidade e a
sociedade em programas e projetos de extensão, a ações de divulgação
científica realizadas pelos diversos laboratórios (agências) ligados ao Instituto de
Comunicação e Design, destacando-se as matérias e reportagens produzidas
pela TV UNIBH (TV Universitária).
Dentre as propriedades intelectuais que são produzidas no âmbito institucional,
destacam-se a publicação e a difusão dos trabalhos/projetos interdisciplinares
de graduação, desenvolvidos no decorrer do semestre letivo, em conjunto com
professores e alunos.
Foi pensando nessa possibilidade de estimular a produção intelectual, de
envolver docentes e discentes em experiências reais, que pudessem traduzir
todo o esforço inventivo, criativo e intelectual de nossa comunidade acadêmica,
que foi criado o Circuito Acadêmico, um evento semestral, que reúne todos os
campi, todos os cursos e todos os alunos. Durante uma semana, o campus
Estoril se transforma na Cidade do Conhecimento e todos os espaços do Bloco
C2 são travestidos em pequenas ilhas do conhecimento. Seus estandes são
palco de apresentações variadas, reunindo trabalhos e projetos interdisciplinares
dos vários cursos e das diferentes áreas do conhecimento. Mais do que
promover a integração entre cursos/áreas, o relacionamento da universidade
com a comunidade, o Circuito Acadêmico possibilita o encontro da universidade
com o mercado.
Ali, empresários e mobilizadores sociais se encontram, veem uma universidade
viva, pulsando a conexão entre teoria e prática. Eles realmente descobrem que
o mundo acadêmico não é estanque e não se descola do mundo do trabalho.

soluções prototipadas pela Engenharia, por exemplo, quanto com um modelo
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Uma extensa e variada programação coloca esse público em contato tanto com
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Para além disso, este é o momento em que os alunos descobrem que o mundo
vivido também se expressa durante a sua formação e, como tal, eles têm a
oportunidade de participar de oficinas de jogos empresariais, de assistir a
palestras e mesa-redondas, de se divertirem com as atrações culturais (games,
música etc.) e esportivas. Cada semestre traz um elemento novo, mas sempre
com um desafio inicial: os alunos formam equipes multidisciplinares e têm de, ao
longo de três dias, pensarem em responder a esse desafio, que emerge da
teoria, em uma solução inovadora. Como estímulo existe uma premiação
(simbólica) e, caso a solução seja exequível, abre-se a possibilidade de o grupo
ser acompanhado pela equipe da Comissão Permanente de Propriedade
Intelectual do UNIBH – CPPI. A qualidade dos trabalhos é aferida por uma banca
de professores e um membro da CPPI, que pode, inclusive, arguir as equipes
sobre como e por que chegaram àquela solução.
As imagens abaixo podem representar o que este momento significa na vida dos
discentes, docentes e colaboradores técnico-administrativos.
Foto – Apresentação de banda formada por alunos do UNIBH (vencedora do UNIBH Festival)
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Foto – Alunos apresentam e/ou aguardam a sua vez apresentar trabalhos

No primeiro semestre de 2017, foram mais de 1.300 trabalhos apresentados,
como apresentado no quadro 11.
Quadro – Apresentações de trabalho Circuito Acadêmico – 2017/1
Alunos que apresentaram trabalhos

63

8.131

Trabalhos apresentados

1.370

Professores orientadores

130

Professores participantes 64

310

A IES ainda premia os professores com o Reconhecimento Acadêmico, por meio
de financiamento para a participação em seminários, eventos, workshops,
oficinas

e/ou

missões

acadêmicas,

nacionais

e

internacionais;

com

Cada aluno foi computado apenas uma vez, mesmo que tenha apresentado mais de um trabalho.

64

Inclui orientadores.
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Docente, simbolizando o reconhecimento por sua atuação e, por fim,
Reconhecimento Financeiro, por meio do recebimento de substancial prêmio em
dinheiro, que varia conforme a carga horária anual média e com a classificação
do docente, segundo indicadores da mantenedora, relacionados a número de
publicações docente e publicações realizadas também com os discentes, bem
como premiações por práticas pedagógicas inovadoras realizas individualmente
ou coletivamente.
A premiação acontece em solenidade especial, intitulada Prêmio Padre
Magela65, cujo principal objetivo é incentivar métodos diferenciados e que nos
auxiliem a oferecer ainda mais qualidade em educação.
Para a Graduação, são quatro categorias:


Práticas Inovadoras: premia práticas consideradas inovadoras,
incrementais ou disruptivas, aplicadas de maneira inédita em qualquer
uma das IES, podendo ser resultado de pesquisas doo docente em
outras instituições de ensino nacionais ou internacionais.



Metodologias ativas de aprendizagem: premia a aplicação de
metodologias ativas de aprendizagem, tais como Grupos Operativos,
Peer Instruction, Projet Based Learning – PBL, Team-Based Learning
– TBL, Think-Pair-Share – TPS, Design Thinking, dentre outras.



Práticas premiadas nas edições anteriores do Prêmio Padre Magela:
premia

práticas

consideradas

inovadoras,

incrementais

ou

disruptivas, já premiadas nas edições anteriores do prêmio, nas
diversas classificações (1º e 2º lugares ou menção honrosa), ou seja,
ao replicar a prática ele contribui para a disseminação da mesma,
formando uma agenda de discussão importante para a vitalidade

Padre Magela foi professor, padre e Reitor do Centro Universitário UNA, uma das IES do Grupo Anima e
era uma figura extremamente comprometida com a educação, o desenvolvimento humano e social.
Também foi Reitor da PUC/Minas.
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Práticas Inovadoras em Projetos Interdisciplinares: premia práticas
consideradas inovadoras, incrementais ou disruptivas em nossos PI’s.

Para a Pós-Graduação, uma categoria:


Metodologias ativas de aprendizagem: premia a aplicação de
metodologias ativas de aprendizagem, tais como Grupos Operativos,
Peer Instruction, Projet Based Learning – PBL, Team-Based Learning
– TBL, Think-Pair-Share – TPS, Design Thinking, dentre outras.

Em 2015, o UNIBH foi premiado com o trabalho “Lesões cutâneas – Saúde
coletiva, saúde da família, doenças transmissíveis SAE, saúde do adulto. TIG IV,
TIG V. Professora: Fabiana Costa Sampaio, da Enfermagem.
Em 2014, o UNIBH garantiu oito premiações:


Arquitetura, Arte, Artesanato e Design: novas afinidades. Professor
Tiago Domingues Carvalho



Sarau da Publicidade na Pós-Modernidade. Professora Carla Moreira
Amorim



Simulação de caso corporativo real como mecanismo para
aprendizado significativo. Professor Otávio Gomes de Oliveira



Simulando a implantação de uma indústria cosmética. Professora
Maria Elena Walter



Resgate icnográfico das culturas fluviais da Antiguidade. Professores
João Bernardo da Silva Filho, Solange Maria Moreira de Campos e
Rodrigo Antônio Queiroz Costa



Observatório Web CEPEMIND. Mineração de dados para suporte
informacional de projetos. Professores Jaqueline Faria de Oliveira e

Visita ao Cemitério Nosso Senhor do Bonfim: história, arte,
patrimônio, turismo e Direito. Professor Daniel Queiroga
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Parasitologia para a promoção da saúde. Professoras Adriana Coelho
Soares e Gabriela Araújo Costa.

Em 2013, foram dois os trabalhos premiados:


Doam-se células e tecidos. Professora Daniela Gargiulo.



Desenvolvimento de software para apoio ao Núcleo de Oftalmologia.
Professores Jaqueline Faria de Oliveira e Geraldo de Barros.

A Instituição também possui política, aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão (CEPE), de subvenção à participação em eventos acadêmicos e a
publicações de artigos em periódicos, que contemplam docentes e discentes.
Outra forma de estímulo e difusão da produção docente adotada pelo UNIBH é
a manutenção de cinco revistas científicas.
3.7.1

PORTAL DE REVISTAS ELETRÔNICAS

O UNIBH busca continuamente a divulgação de conteúdos, projetos e obras
desenvolvidos dentro de suas dependências e, por isso, faz questão de divulgar
trabalhos inéditos, resultados de pesquisas e projetos de extensão realizados
por seu pesquisadores e professores em revistas eletrônicas.
Desde 2007, a Instituição mantém seu acervo com acesso livre para consulta e
também para a submissão de conteúdo, por meio da plataforma de software livre
SEER. São revistas eletrônicas do UNIBH e a definição de quais áreas
abrangem, as normas para publicação e todas as informações estão disponíveis
no portal institucional e pode ser acessado por meio do endereço:

E-CIVITAS



E-COM



E-HUM



E-SCIENTIA



E-XACTA
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3.7.1.1.

E-CIVITAS

Revista científica editada pelos Cursos de Direito e Relações Internacionais do Centro
Universitário de Belo Horizonte

A Revista E-Civitas foi criada para oferecer artigos científicos elaborados por
juristas de todo o Brasil, bem como de outros países. Seu grande diferencial se
dá pela alta qualidade dos textos veiculados, com foco no estudo da Ciência do
Direito, razão que leva os autores a escolher a E-Civitas para gerar publicidade
aos seus artigos. Com uma equipe comprometida e focada em aprimorar
continuamente seus métodos, a revista busca alcançar os mais altos níveis de
qualificação. Estreitar laços com leitores, autores e avaliadores é um dos
caminhos que a E-Civitas trilha para alcançar esse objetivo.
A revista científica E-Civitas é uma publicação semestral elaborada pelos Cursos
de Direito e Relações Internacionais do UNIBH. Para manter o nível de qualidade
da E-Civitas, todos os artigos passam por uma avaliação prévia realizada pela
Editora Geral. Nesse processo, é verificado se o conteúdo é adequado à linha
editorial da revista.
A qualidade da sua forma e conteúdo também são avaliadas em um segundo
momento, por dois pareceristas anônimos, que seguem as diretrizes do “blind
peer review”. O prazo para a elaboração do parecer é de 30 dias, prorrogável
por igual período.
Após essas etapas, são passados para o autor comentários e recomendações
na íntegra, caso haja a necessidade de realização de alterações no artigo.
Objetivo é aprimorar o trabalho e incorporar eventuais modificações sugeridas.
Em seguida, é necessário que o texto seja novamente enviado para a revista

andamento das avaliações por meio de mensagens enviados ao e-mail
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Classificação Qualis CAPES:
C - Ciência Política e Relações Internacionais
B4 - Direito
B5 - Filosofia
ISSN: 1984-2716
Equipe Editorial
Editora Responsável
Fernanda Araújo Kallás e Caetano, Centro Universitário de Belo Horizonte
- UNIBH
Conselho Editorial
Alessandra Galli, UNICURITIBA e EMAP, PR
Carlos Nelson de Paula Konder, UERJ e PUC-RIO, RJ
Erico Hack, UNIFEBE/SC
Felipe Fernandes Maia, FDMC, MG, FDMC/MG
Francisco Carlos Duarte, UNISINOS-RS, UNISINOS/RS
Frederico Gomes de Almeida Horta, UNA/MG
Isabela Piacentini de Andrade, Universidade Positivo e PUC/PR
Leonel Pires Ohlweiler, UNILASALLE-RS, UNILASALLE/RS
Tiago Gomes de Carvalho Pinto, UNIBH, MG.
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3.7.1.2.

E-COM

Revista científica de Comunicação Social do Centro Universitário de Belo Horizonte

A Revista E-Com tem como foco divulgar os resultados de pesquisas realizadas
pelo corpo docente e discente do curso de Comunicação Social do UNIBH. Os
textos publicados possuem caráter acadêmico e são produzidos por
pesquisadores e professos de todo o Brasil.
Com periodicidade semestral, foi lançada em 2007 e, desde então, é divulgada
com conteúdo avaliado por pares. Vinculada ao Instituto de Comunicação e
Design do Centro Universitário Belo Horizonte (UNIBH), a publicação busca
difundir a produção acadêmica de pesquisadores, professores e profissionais de
Comunicação Social e áreas afins, inseridos em instituições brasileiras e
estrangeiras. A revista tem como objetivo também a promoção de debates e
interlocuções relevantes a seu campo epistemológico de atuação.
Para atender as características editorias da revista E-Com, o conteúdo enviado
para análise deve abordar questões relativas à Comunicação Social e/ou a
temáticas transversais (mídia, cultura, sociedade, política, novas tecnologias,
Jornalismo, Publicidade e Propaganda, dentro outros). Podem ser submetidos a
avaliação artigos originais, com resultados de estudos e pesquisas científicas,
além de comunicações, artigos de revisão, estudo de casos e resenhas.
Atualmente, a revista está qualificada como B5 no sistema Qualis de periódicos
da

Capes.

Os

arquivos

devem

ser

enviados

pelo

SEER

Deadline

http://www.UNIBH.br/revistas/ecom, mediante cadastro do autor.
Classificação Qualis CAPES:
B5 - Comunicação e Informação
B4 - Letras / Linguística
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C - Sociologia
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A revista E-Com faz questão de veicular conteúdo gratuitamente na internet, com
o objetivo de oferecer acesso livre e imediato às publicações e integrar o
processo global de proliferação de conhecimento científico. O periódico
estabelece esse acesso com a Diadorim, um diretório de informações para
política editorial das revistas científicas brasileiras, que trata de armazenamento,
acesso e uso de artigos em Repositórios Institucionais de Acesso Aberto (RI). É
importante ressaltar que a E-Com é gratuita e não cobra taxas e/ou quais outros
valores para submissão e/ou processamento e/ou publicação de artigos.
Equipe Editorial
Editor Chefe
Maurício Guilherme Silva Jr., Centro Universitário Belo Horizonte (UNIBH),
Brasil
Comitê Executivo
Adélia Barroso Fernandes, Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH)
Lorena Peret Teixeira Tárcia, Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH)
Comitê Científico
Carlos Alberto de Carvalho, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
Brasil
Elton Antunes, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil
Frederico de Mello Brandão Tavares, Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), Brasil
Júlio César Machado Pinto, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC Minas), Brasil
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3.7.1.3.

E-HUM

Revista científica das áreas de humanidades do Centro Universitário de Belo Horizonte

A revista E-Hum foi criada para divulgar os resultados de pesquisas realizadas
pelos pesquisadores e professores da área Interdisciplinar e das Ciências
Humanas.
O periódico publica textos acadêmicos com o intuito de fomentar a produção
brasileira nessas áreas.
A E-Hum é uma revista eletrônica e sua gestão é feita pelos integrantes de pósgraduação da Instituição quem têm como principal objetivo publicar contribuições
inéditas e de conteúdo com originalidade acima de 60%, preferencialmente,
textos resultantes de trabalhos de pesquisadores docentes e discentes de
diferentes vínculos institucionais. Os trabalhos a serem publicados podem ser
resultados parciais ou finais de suas investigações.
Além de ser publicada em meio eletrônico, a E-Hum também é divulgada em
“CD-ROM”. Seus materiais são recebidos em fluxo contínuo e atendem às
seguintes seções: artigos de dossiês temáticos, artigos livres, transcrições
documentais comentadas, resenhas e entrevistas. O sistema de avaliação por
pares a cega, altamente criterioso, é, preferencialmente exercido por
pareceristas externos à Instituição. Para manter sua credibilidade, a equipe
responsável toma todos os cuidados possíveis para que a identidade de autores
e avaliadores não sejam reveladas durante o processo editorial.
Os conteúdos também são submetidos a dois avaliadores que podem ser do
Conselho Consultivo ou ad hoc. Havendo discordância entre eles, o trabalho é
então encaminhado a um terceiro avaliador. Os autores também têm acesso às
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correções e modificações necessárias, quando requeridas. O objetivo dessa
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expressas pelo avaliador. Caso o trabalho seja recusado, não é permitido
nenhum tipo de recurso à sua inclusão.
Classificação Qualis CAPES:
B4 - Antropologia/Arqueologia
B5 - Arquitetura, Urbanismo e Design
B5 - Artes/Música
B5 - Filosofia
B5 - História
B4 - Interdisciplinar
B5 - Letras/Linguística
B5 - Sociologia
ISBN: 1984-767X interdisciplinar
A revista E-Hum faz questão de veicular conteúdo gratuitamente na internet. O
objetivo de oferecer acesso livre e imediato às publicações é integrar o processo
global de proliferação de conhecimento científico. O periódico estabelece esse
acesso com a Diadorim, um diretório de informações para política editorial das
revistas científicas brasileiras, que trata de armazenamento, acesso e uso de
artigos em Repositórios Institucionais de Acesso Aberto (RI). É importante
ressaltar que a E-Hum é gratuita e não cobra taxas e/ou quais outros valores
para submissão e/ou processamento e/ou publicação de artigos.
Equipe Editorial
Editor Chefe
Rangel Cerceau Netto, Centro Universitário de Belo Horizonte -UNIBH, Brasil
Conselho Editorial Executivo
Ana Rosa Vidigal Dolabella, Centro Universitário de Belo Horizonte - UNIBH,
Brasil
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Helivane de Azevedo Evangelista, Centro Universitário de Belo Horizonte -

Página

UNIBH, Brasil

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

Natália Dias Andrade, Ânima/ UNIBH, Brasil
Rodrigo Barbosa Lopes, Centro Universitário de Belo Horizonte -UNIBH,
Brasil
Conselho Consultivo e Científico
Adriana do Carmo Figueiredo, Centro Universitário de Belo Horizonte e
Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, Brasil
Alexandra do Nascimento Passos, Centro Universitário UNA, Brasil
Alexandre Bonafim Felizardo, Universidade Estadual de Goiás - UEG, Brasil
Aline Magalhães Pinto, Pontifícia Universidade Católica - PUC-RJ, Brasil
Daniel Barbo, Universidade Federal de Alagoas - UFAL, Brasil
Eliane Garcindo de Sá, Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Jonis Freire, Universidade Federal Fluminense -UFF, Brasil
Jorge Luiz Prata de Sousa, Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO,
Brasil
Júlio César Meira, Universidade Estadual de Goiás - UEG, Brasil
Lana Mara de Castro Siman, Universidade Estadual de Minas Gerais- UEMG
e Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG/FAE, Brasil
Lucília Regina de Souza Machado, Centro Universitário UNA, Brasil
Margareth Vetis Zaganelli, Universidade Federal do Espírito Santo - UFES,
Brasil
Maria Antonieta Albuquerque de Oliveira, Universidade Federal de Alagoas -
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Rafael Sumozas Garcia-Pardo, Universidad de Castilla-La Mancha - UCLM,
Espanha
Renato Silva Dias, Universidade Estadual de Montes Claros -UNIMONTES,
Brasil
Sérgio Henriques Zandona Freitas, Faculdade de Ciências Humanas, Sociais
e da Saúde (FCH) da Universidade FUMEC, Brasil
Vanicléia Silva Santos, Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG, Brasil
Wânia Maria de Araújo, Universidade do Estado de Minas Gerais -UEMG,
Brasil
Wellington de Oliveira, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri - UFVJM, Brasil
3.7.1.4

E-SCIENTIA
Revista Científica de Saúde do Centro Universitário de Belo Horizonte

A Revista Digital E-Scientia é um periódico científico multidisciplinar focado na
área da saúde. Seu principal objetivo é publicar e difundir a produção científica
de pesquisadores, professores, acadêmicos e profissionais de destaque.
Mantida desde 2008, tem periodicidade semestral e disponibiliza todo o seu
conteúdo de forma gratuita, de acordo com as diretrizes da Política de Acesso.
São aceitos trabalhos de investigação científica (artigo original), trabalho de
revisão sistemática, revisão integrativa, metanálise, estudos de caso nos idiomas
português, espanhol e/ou inglês. O periódico é indexado nas seguintes bases de
dados: Latindex; Sumários de Revistas Brasileiras; Google Acadêmico e
Diadorim. A abreviatura do periódico é e-Sci, o qual deve ser utilizado em
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bibliografias, notas de rodapé e para referências. ISSN: 1984-7688, Belo
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A E-Scientia conta com um Conselho Editorial focado em manter a alta qualidade
das suas publicações. Ele é formado por um Editor Científico Geral, um Conselho
Editorial e um Conselho Científico/Avaliador constituído por professores,
pesquisadores e profissionais de reconhecida competência.
Os trabalhos submetidos são avaliados por dois membros do Conselho
Científico/Avaliador ou ad hoc, em formato de avaliação às cegas. Para garantir
sua credibilidade, a identidade dos autores e avaliadores não são revelados
entre os mesmos durante o processo editorial. Após avaliação, os pareceres são
encaminhados ao Conselho Editorial e é tomada a decisão editorial: aceite do
trabalho para publicação, indicação de sugestões e correções e/ou recusa do
trabalho submetido. Cabe à equipe o direito de recusar qualquer tipo e trabalho
que não se enquadre no escopo da Revista, esteja fora das normas editorias ou
que apresente indícios de plágio. Caso isso ocorra, não é oferecido nenhum tipo
de recurso. A E-Scientia possui duas edições regulares anuais disponibilizadas
no portal da Revista.
Classificação Qualis CAPES:
C - Biotecnologia
B5 – Saúde Coletiva
ISSN: 1984-7688
Equipe Editorial
Editora Científica Chefe
Cláudia Lopes Penaforte, Centro Universitário de Belo Horizonte
Editor Científico
Wander de Jesus Jeremias, Centro Universitário de Belo Horizonte
Editores Associados
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Cristiane Rocha Fagundes Moura, Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha
Eliane de Sá Lopes Lomez, Centro Universitário de Belo Horizonte
Tânia Maria Leite Silveira, Centro Universitario de Belo Horizonte
Vitorio Delogo de Castro, Centro Universitário de Belo Horizonte
Carla Pataro, Centro Universitário de Belo Horizonte
Rosemary Rodrigues Silva, Centro Universitário de Belo Horizonte
3.7.1.5

E-XACTA

Revista científica das áreas de Ciências Exatas e Tecnologia do Centro Universitário de
Belo Horizonte

Na Revista E-xacta são publicados trabalhos relacionados às Ciências Exatas e
Tecnologia, desenvolvidos nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da
Computação, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Todas as Engenharias (I, II, III
e IV), Ensino de Ciências, Matemática e Geografia.
O periódico tem como principal objetivo possibilitar o intercâmbio de ideias e o
compartilhamento do conhecimento científico-tecnológico. Seu conteúdo é
focado em trabalhos relacionados às Ciências Exatas e Tecnologia, na Grande
Área Multidisciplinar.
Seu acervo é livre para consulta e composto por trabalhos científicos
desenvolvidos em universidades, centros de pesquisa ou outras organizações
nacionais e internacionais.
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Para manter o seu padrão de qualidade, a revista E-xacta exige que os trabalhos
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relevância, originalidade e consistência técnico-científica. A avaliação é feita a
partir dos seguintes passos:
1 - O autor utiliza a Submissão Online do artigo, realizando as operações
de

cadastro,

transferência

do

artigo

e

da

“Declaração

de

Responsabilidade, Direitos Autorais e Autorização para a Publicação”,
como documento suplementar, além do registro das informações
inerentes à autoria e ao conteúdo abordado;
2 - O Conselho Editorial executa as seguintes tarefas:
a. Avalia sua adequação ao Modelo do Artigo/Template,
disponibilizado na aba ATUAL da revista e, verifica o cumprimento
de todos os requisitos discriminados no item 1.º deste processo. No
caso do não cumprimento de algum deles, o autor é notificado para
a reapresentação do artigo;
b. Exclui o nome dos autores e demais informações relacionadas
de forma que o artigo fique sem identificação;
c. Analisa a área do artigo a ser avaliado;
d. Identifica dois Pareceristas, especialistas na área temática do
artigo submetido;
e. Envia o artigo aos avaliadores, juntamente com o Guia para
Avaliação, em anexo, especificando a data de envio do parecer;
f. Caso os Pareceristas não possam avaliar o artigo por qualquer
conflito de interesse, o Conselho Editorial deve ser comunicado
imediatamente e o processo se repete a partir do passo d.
3 - Os avaliadores registram no site os pareceres emitidos;

pareceres compatíveis. Sendo o Resultado incompatível, um terceiro
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parecerista é acionado e o processo retorna ao passo d, item 2;
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4 - O Conselho Editorial analisa os resultados que devem ter dois
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5 - O artigo sendo ACEITO, o Conselho Editorial inclui informações sobre
a edição, enumera as páginas e o coloca no formato PDF. Em seguida, o
encaminha para a edição;
6- Se o resultado for ACEITO COM RESTRIÇÃO para a publicação, o
Conselho Editorial repassa ao autor o parecer emitido, sem a identificação
dos pareceristas, estabelecendo a data para o envio da nova versão com
as alterações recomendadas. Quando o autor reenvia o artigo, é
verificado o cumprimento das especificações dos pareceristas e, estando
a contento, o artigo passa a ser considerado ACEITO. Se o prazo
estabelecido não for obedecido ou se as recomendações não tiverem sido
acatadas pelo autor, o processo também é encerrado e o artigo é
considerado NÃO ACEITO;
7 - Caso o artigo tenha sido NÃO ACEITO para a publicação, o Conselho
Editorial comunica o parecer ao autor e o processo termina.
A periodicidade da E-xacta é semestral, compreendendo um volume por ano com
dois números.
Classificação Qualis CAPES:
B4 - Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis
e Turismo
B5 - Biotecnologia
B5 - Ciências Agrárias I
B5 - Ciências Ambientais
B5 - Engenharias II
B5 - Engenharias III
B2 - Ensino
B4 - Interdisciplinar
B5 - Materiais
C – Química

objetivo de oferecer acesso livre e imediato às publicações é integrar o processo
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A revista E-xacta faz questão de veicular conteúdo gratuitamente na internet. O
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ISSN: 1984-3151
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global de proliferação de conhecimento científico. O periódico estabelece esse
acesso com a Diadorim, um diretório de informações para política editorial das
revistas científicas brasileiras, que trata de armazenamento, acesso e uso de
artigos em Repositórios Institucionais de Acesso Aberto (RI). É importante
ressaltar que a E-xacta é gratuita e não cobra taxas e/ou quais outros valores
para submissão e/ou processamento e/ou publicação de artigos.
Equipe Editorial
Conselho Editorial
Anderson Pimentel Borges, Centro Universitário de Belo Horizonte UNIBH,
Brasil
Bráulio Roberto Gonçalves Marinho Couto, Centro Universitário de Belo
Horizonte UNIBH, Brasil
Joaquim José da Cunha Júnior, Centro Universitário de Belo Horizonte
UNIBH, Brasil
Magali Maria de Araújo Barroso, Centro Universitário de Belo Horizonte
UNIBH, Brasil
Maria Elena Walter, Centro Universitário de Belo Horizonte UNIBH, Brasil
Vitorio Delogo de Castro, Centro Universitário de Belo Horizonte UNIBH,
Brasil
Ana Paula Ladeira, UNA, Brasil
Conselho Científico
Aiana Maria Tonini, UFOP, MG, Brasil
Aiano Aguiar Mendes, UFSJ, Brasil
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Alfio Conti, UFOP, MG, Brasil
Ana de Oliveira Rodrigues, UNA, MG, Brasil
Cibele Tosin Stroppa, UNIBH, MG, Brasil
Danilo Pereira Pinto, UFJF, MG, Brasil
Dimas Felipe de Miranda, PUC Minas, MG, Brasil
Diva de Souza e Silva Roigues, IBGE - UNIBH, MG, Brasil
Edmilson Roigues Pinto, FAMAT-UFU, MG, Brasil
Eliane Scheid Gazire, PUC Minas, MG, Brasil
Frederico da Silva Reis, UFOP, MG, Brasil
Guilherme Tavares de Assis, UFOP, MG, Brasil
Gustavo Fernandes Roigues, UFSJ, MG, Brasil
Henrique Pacca Loureiro Luna, UFAL, AL, Brasil
João Francisco de Abreu, PUC Minas, MG, Brasil
Lúcia Peret de Almeida, UNIBH, MG, Brasil
Luciana Maria Tenuta de Freitas, UNIBH, MG, Brasil
Maria Aparecida Vieira Teixeira Garcia, UFMG, MG, Brasil
Moacir de Souza Júnior, UFSJ, MG, Brasil
Renata Carolina Zanetti Lofrano, UFSJ, MG, Brasil
Rogério Alexane Alves de Melo, Universidade Federal dos Vales do

Sana Maria Antunes Nogueira, UFOP, MG, Brasil
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Sílvia Mendonça Vieira, UNIBH, MG, Brasil
Sinthya Gonçalves Tavares, UNIBH, MG, Brasil
Sônia Denise Ferreira Rocha, UFMG, MG, Brasil
Viviane Santos Birchal, UFMG, MG, Brasil
3.8.

POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

3.8.1.

COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE EXTERNA

O UNIBH conta com o apoio de área específica denominada Marketing,
Comunicação e Relações Corporativas (Marcorp), que trabalha buscando
sinergia e visando a excelência dos serviços de comunicação e o fortalecimento
da imagem institucional. A IES conta ainda com parceiros externos, como
agência de publicidade e comunicação, assessoria de imprensa, empresas de
clipping para monitoramento das notícias veiculadas sobre a mesma, empresa
de monitoramento de mídias sociais, call center ativo, parceiro para envio de
SMS, parceiro para envio de e-mail marketing.
Entre as estratégias de comunicação externa, o UNIBH trabalha com:


Ações e campanhas institucionais que têm como objetivo apresentar
a Instituição para a sociedade;



Ações educativas com colégios e cursinhos preparatórios;



Ações e campanhas de relacionamento com empresas e entidades
de classe;



Ações educativas com a comunidade do entorno;



Ações e campanhas de relacionamento com a imprensa para
promover as atividades e projetos realizados pelos professores e

Ações e campanhas para divulgação dos processos seletivos de
bacharelado, licenciatura, graduação tecnológica, especialização e

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

Página



225

alunos;
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também cursos de curta duração, projetos, palestras, serviços e
eventos diversos.
Outro setor importante para a comunicação externa é a Ouvidoria do UNIBH,
órgão responsável por receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal
e adequado às reclamações dos professores, funcionários, alunos e demais
usuários dos serviços prestados pela IES, que não forem solucionadas pelo
atendimento habitual realizado pelo setor competente, ou qualquer um de seus
pontos de atendimento.
Também está à disposição da comunidade interna e externa o Canal de Conduta
Ânima, pelo qual as pessoas podem se manifestar forma anônima em relação a
situações com as quais estão em desacordo ou ressaltar os bons exemplos que
mereçam ser valorizados.
3.8.2.

COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE INTERNA

O UNIBH acredita que o fluxo de informação, a transparência e a participação
dos

professores,

colaboradores

e

alunos

podem

contribuir

com

o

desenvolvimento do setor em que a IES atua.
Com o intuito de manter a comunidade acadêmica bem informada sobre o que
acontece na Instituição, a IES mantém diversos veículos e canais de
comunicação. A comunicação na Instituição visa não apenas a disseminação de
informações, como também o fortalecimento de vínculos para o trabalho coletivo
entre os mais diversos setores e destes com toda a comunidade acadêmica.


Site - Os alunos têm à disposição informações úteis para o seu dia a
dia na IES, sobre seu curso e seu campus, acesso a serviços
acadêmicos no espaço Vida Acadêmica, aos canais de atendimento
no Fale com a Gente, além de notícias para manter-se atualizado
sobre o que acontece na Instituição. Pela página de acesso restrito é



SOL - Serviços On-Line - Sistema de acesso exclusivo ao aluno e ao
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professor. Os alunos podem consultar notas e frequência, solicitar
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possível acessar o SOL.
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documentos e declarações, obter material didático disponibilizado
pelos professores, além de ter acesso a informações exclusivas aos
alunos que são disponibilizadas somente nesta área.


Diz aí - Boletim eletrônico semanal enviado por e-mail aos alunos dos
cursos de graduação, com os fatos mais importantes que acontecem
na IES.



Facebook - Ferramenta que oferece oportunidade para toda
comunidade acadêmica ampliar a rede de “amigos” na IES, participar
de promoções exclusivas, informar-se sobre cursos, eventos
acadêmicos e outras informações. Os alunos podem tirar suas
dúvidas, além de se manterem atualizados com dicas de carreira e
oportunidades de estágios e empregos.



YouTube - Ferramenta que permite aos alunos assistir aulas dos
professores, entrevistas na imprensa, depoimentos de outros alunos,
dicas e outras informações.



Twitter - Ferramenta que permite aos alunos saber em primeira mão
das novidades da Instituição e da sua área, trazendo dicas de carreira,
oportunidades de estágios e empregos, além de tirar dúvidas e
participar de promoções exclusivas.



Instagram - Ferramenta que permite à comunidade acadêmica
acompanhar atividades, eventos, palestras, cursos, entre outras, que
ocorrem na IES.



Portal de Vagas - Espaço destinado ao desenvolvimento profissional,
com opções de cadastro gratuito de currículo, consulta a vagas de
emprego, fóruns, possibilidade de networking entre profissionais e
esclarecimento de dúvidas sobre mercado de trabalho e carreira.
Murais

-

Distribuídos

estrategicamente nos

campi. Toda a
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quadros de avisos nas salas de aula e locais de maior circulação em
nossas unidades, atualizados de acordo com a demanda do campus.


E-Mail - Ao ingressar na IES os alunos informam endereço eletrônico
que será usado também para fins acadêmicos. Por meio desse e-mail
são repassados os principais comunicados da Instituição.



SMS – Pelo número de celular, os alunos recebem mensagens via
SMS com os lembretes mais relevantes para a sua vida acadêmica.



Canal de Conduta Ânima: canal destinado ao público interno e externo
ao UNIBH, pelo qual as pessoas podem se manifestar, de forma
anônima, em relação a situações em que estão em desacordo ou
ressaltar os bons exemplos que mereçam ser valorizados. Há um
Comitê Ânima que apura os protocolos abertos e dá os devidos
encaminhamentos, e uma equipe de auditoria que apura as denúncias
dando suporte a esse Comitê nas validações das informações. O
Comitê, dependendo do caso, repassa para o Gestão de Pessoas
UNIBH os encaminhamentos a serem cumpridos. O Canal de
Conduta surgiu para ajudar os colaboradores a construir um ambiente
cada vez mais ético. Nele, podem relatar situações que não condizem
com os valores e com o Código de Conduta e Ética. É possível
também destacar e valorizar as boas atitudes que presenciaram. O
Canal de Conduta é gerido por meio de uma empresa independente,
a fim de garantir a confidencialidade de quem busca fazer a
comunicação, que pode ser realizada por um canal telefônico
(08006016944)

ou

por

um

link

no

site

desta

empresa

(https://contatoseguro.com.br/anima).
3.8.2.1.

Central de Relacionamento com o Aluno



Atendimento telefônico - Disponível de segunda a sexta-feira, das 8h
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relacionadas à Instituição, além de solucionar possíveis problemas.
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Fale com a Gente - Buscando a satisfação do aluno e eficiência no
atendimento da IES, neste canal de comunicação as mensagens são
recebidas e respondidas por uma equipe especializada, que trabalha
com prazo de resposta, dando ao aluno maior precisão nas
informações prestadas.



Redes Sociais – Além da interação com os alunos nas redes sociais,
também, é realizado atendimento por meio do Twitter, Facebook e
Instagram.



Chat – Mais um canal para atendimento; com ele é possível esclarecer
dúvidas e tratar eventuais problemas, de segunda a sexta-feira, das
9h às 18h. Além disso, o chat conta com um atendimento
automatizado (chat robô), disponível sete dias por semana, durante
24 horas.



FAQ – Frequently Asked Questions, ou Perguntas Mais Frequentes:
página de atendimento com conteúdo exclusivo com dúvidas
frequentes. Assim, dependendo da dúvida do aluno, ele não precisará
entrar em contato por meio de um dos canais de atendimento
humanizados.

Além desses canais, a IES trabalha com as lideranças de turma e os
representantes discentes nos órgãos colegiados para que a informação circule
entre os alunos.
3.8.2.2.

Comunicação com Colaboradores



E-mail – Umas das ferramentas de trabalho e de comunicação mais
utilizadas na IES;



Lync – Ferramenta de mensagens instantâneas que permite a



Murais – São distribuídos estrategicamente nos campi. São
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comunicação rápida entre os departamentos;
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preciso levar a informação à parte do corpo funcional (Núcleo de
Serviços e Manutenção) que possui acesso mais restrito à internet);


Reuniões – Follow up – Servem para apresentar comunicados gerais,
orientações sobre novos processos, novos cursos e para comemorar
conquistas da Instituição e dos seus colaboradores;



Feedback assistido – Metodologia de acompanhamento e interação
dos funcionários da IES.



Canal de Conduta Ânima – Canal destinado ao público interno e
externo ao UNIBH, pelo qual as pessoas podem se manifestar, forma
anônima, em relação a situações em que estão em desacordo ou
ressaltar os bons exemplos que mereçam ser valorizados. Há um
Comitê Ânima que apura os protocolos abertos e dá os devidos
encaminhamentos, e uma equipe de auditoria que apura as denúncias
dando suporte a esse Comitê nas validações das informações. O
Comitê, dependendo do caso, repassa para o Gestão de Pessoas
UNIBH os encaminhamentos a serem cumpridos. O Canal de
Conduta surgiu para ajudar os colaboradores a construir um ambiente
cada vez mais ético. Nele, podem relatar situações que não condizem
com os valores e com o Código de Conduta e Ética. É possível
também destacar e valorizar as boas atitudes que presenciaram. O
Canal de Conduta é gerido por meio de uma empresa independente,
a fim de garantir a confidencialidade de quem busca fazer a
comunicação, que pode ser realizada por um canal telefônico
(08006016944)

ou

por

um

link

no

site

desta

empresa

(https://contatoseguro.com.br/anima).


Parada Obrigatória – Evento semestral, onde são reunidos todos os
colaboradores da Instituição para compartilhar informações, integrar
pessoas, agradecer boas práticas e atitudes e inspirar a todos no

ideias e a valorização das pessoas. O evento já faz parte da agenda
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promove a integração, a construção coletiva, o compartilhamento de
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mesmo objetivo. O evento traz ações que motivam os colaboradores,
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semestral e da cultura organizacional. Os valores que melhor
descrevem a Parada Obrigatória são: Diálogo, Respeito e Integridade.
Além disso, é neste momento que o Grupo Anima reverencia os
colaboradores, de cada IES, pelo tempo de serviços prestados à
Instituição e apresenta seus novos gestores do clima organizacional,
escolhidos por meio de votação para representarem cada um dos
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4.

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA

4.1.

ORGANIZAÇÂO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

4.1.1.

PERFIL DO EGRESSO

O perfil do egresso do UNIBH, considerando sua missão, sua visão e seus valores,
privilegia a formação integral do ser humano por meio da busca incansável da
excelência no Ensino, Pesquisa e Extensão. Por isso, são esperadas dos egressos
atitudes éticas, políticas e humanistas, balizadas tanto no conhecimento adquirido,
quanto no desenvolvimento de seu pensamento crítico, analítico e reflexivo. Que o
grupamento de competências técnicas, emocionais e comportamentais contribuam para
que este egresso demonstre segurança no exercício de suas atividades profissionais e
contribua para a transformação da sociedade.
Espera-se dos graduados clareza na compreensão de temas que transcendam o
ambiente próprio de sua formação e que sejam importantes para a realidade
contemporânea. Tal compreensão deve ter vínculo com perspectivas críticas, capazes
de transformar saberes em solução de problemas. Espera-se, portanto, que o egresso
tenha um espírito empreendedor, seja criativo e crítico e saiba utilizar os conhecimentos
teóricos e práticos adquiridos nas diversas atividades a que foi exposto ao longo de seu
percurso formativo.
Figura – Formação integral dos educandos

Construção da
identidade;
Autoestima;
Visão local e global
de presente e futuro.

Cidadão

Inclusão social e
cultural;
Participação ativa,
criativa e construtiva na
sociedade;
Fortalecimento da
perspectiva humana
(solidariedade).

Profissio
nal

Qualificação;
Treinamento
profissional;
Habilidade de trabalho
em equipe.
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4.1.2.

SELEÇÃO DE CONTEÚDOS

A definição dos conteúdos dos cursos está diretamente articulada ao perfil profissional
proposto para formação. Nesse sentido, a Instituição considera que os conteúdos
deverão estar em consonância com as proposições das Diretrizes Curriculares
Nacionais, cuidando também que estejam atualizados e em perfeita sintonia com os
avanços detectados nos diversos campos do conhecimento historicamente construídos.
A seleção dos conteúdos visa ao equilíbrio entre a formação profissional e a formação
do indivíduo e do cidadão para que sejam constituídos currículos mais coerentes com a
postura do egresso desejado. Nesses currículos, a disciplinas estimulam o
desenvolvimento de habilidades que formam competências e propiciam uma
atualização permanente entre o que se ensina e o que se aprende na Instituição.
A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso ofertado, da política
educacional da IES, da LDB e todas as resoluções e marcos legais instituídos, os
conteúdos definidos para cada matriz curricular são analisados pelos Colegiados de
Curso, que gozam, junto com os demais Conselhos, de autonomia acadêmica.
Ademais, essa seleção de conteúdos passa também pelos Núcleos Docentes
Estruturantes dos cursos e pelos especialistas de cada área, sob a supervisão da VicePresidência Acadêmica.
Este modelo nos permite aferir se foram mantidas as premissas da mantenedora, quais
sejam: 20% dos conteúdos sejam ministrados em EAD; que estejam preservados os
projetos interdisciplinares como articuladores das práticas e vivências necessárias para
que o aprendizado faça sentido para os alunos e estimule que a busca por soluções de
problemas de modo mais abrangente e multidimensional; que não se descure da
formação do conjunto de competências socioemocionais oriundas da disciplina LAI; ou
da flexibilização curricular, que dá maior dinamismo aos cursos e se revela por meio da
inserção das disciplinas eletiva, optativa e de competências adicionais.

4.1.3.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS

Os princípios metodológicos que norteiam as ações acadêmicas devem levar em conta
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a formação profissional, a formação do cidadão e do indivíduo. O ensino de graduação,
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organizado a aprendizagem em torno de quatro pontos fundamentais: aprender a
conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser.
Para atender às diretrizes pedagógicas estabelecidas para essa formação, os Projetos
Pedagógicos são planejados, tomando como base os seguintes princípios
metodológicos:


Oferecer metodologias de ensino e aprendizagem, nas quais devam ser
observadas além dos métodos tradicionais, as metodologias ativas de
aprendizagem;



Oferecer currículos atualizados (seja nos planos de ensino, nas matrizes, nos
conteúdos curriculares e na forma como se agrupam, nas bibliografias e nas
avaliações);



Incorporar os avanços tecnológicos condizentes com os conteúdos curriculares
propostos, explorando as possibilidades pedagógicas geradas pelo uso da
tecnologia na Educação;



Utilizar laboratórios básicos e específicos dos cursos e o licenciamento de todos
os softwares necessários à qualidade da formação do aluno;



Garantir que a formação do corpo docente esteja adequada à disciplina que
ministra, além de que sua área e titulação também sejam compatíveis com
desafio de estimular nossos alunos;



Oferecer a melhor qualidade de ensino, de pesquisa e de extensão possíveis às
realidades institucional, local, regional e social;



Estimular a pesquisa e a produção de conhecimento;



Enriquecer o currículo do aluno por meio de incentivo à participação em
atividades complementares e de extensão;



Promover a articulação da teoria e prática, quer seja por meio do estímulo ao
estágio, dimensão indissociável da formação acadêmica quer pelo intercâmbio
interinstitucionais.

Os princípios metodológicos devem nortear e garantir a oferta de uma formação de
qualidade e ter como meta educar o homem pelos princípios elementares da justiça, da

atividades acadêmicas não só pelo uso dos melhores recursos e instrumentos
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234

ética, dos valores morais e de solidariedade, assegurando o aprimoramento das
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no caso, de um corpo docente amplamente identificado com esses princípios
educacionais.

4.1.4.
O

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

sistema

de

avaliação

do

processo

ensino/aprendizagem

orienta-se,

fundamentalmente, pelo escopo do Plano de Ensino de cada disciplina e pelas
concepções pedagógicas de cada professor. Em respeito à autonomia de cátedra, o
UNIBH traça uma regulamentação mínima que tem por objetivo organizar o calendário
escolar e se encontra resumida no Guia Acadêmico, distribuído aos alunos no início de
cada semestre.
Essa regulamentação é definida nos seguintes documentos, que se encontram
disponíveis para a consulta de toda a comunidade acadêmica, por meio da intranet:


Estatuto;



Regimento;



Normas oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) e do
Conselho Universitário (Consun);



Portarias, Resoluções e Instruções Normativas baixadas pela Reitoria.

Todavia, a apresentação de como se dá o processo de avaliação no UNIBH está
devidamente caracterizado e descrito neste documento.

4.1.5.

POLÍTICAS

DE

ESTÁGIO,

PRÁTICA

PROFISSIONAL

E

ATIVIDADES

COMPLEMENTARES
As atividades de prática profissional e/ou acadêmicas complementares são
componentes dos projetos pedagógicos dos cursos superiores da Instituição e cumprem
dois objetivos:


estimular a prática de estudos independentes, visando a uma progressiva
autonomia profissional e intelectual do aluno;



possibilitar o reconhecimento de competências e habilidades adquiridas fora
do ambiente escolar, inclusive as que se refiram à experiência profissional

monitoradas, os estágios extracurriculares, a iniciação científica, a participação em
projetos de pesquisa e de extensão, a participação em eventos científicos (seminários,
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considerada relevante para a área de formação.
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simpósios, congressos, conferências e outros), a certificação em cursos de extensão, a
matrícula em disciplinas oferecidas por outros cursos do Centro Universitário ou por
outras instituições, a publicação de produção científica, o nivelamento bem como outras
atividades definidas, reconhecidas, supervisionadas e homologadas pelos Colegiados
dos cursos.
O Estágio Curricular Supervisionado dos cursos de graduação do UNIBH tem a sua
normatização descrita nos respectivos projetos pedagógicos dos cursos e obedece à
legislação em vigor, especialmente as Diretrizes Nacionais Curriculares que lhes são
próprias. O UNIBH também procura implementar os estágios, com a atuação da Central
de Carreiras e Mercado de Trabalho (CMMT), setor que constitui espaço de participação
e intervenção nas relações entre a Instituição, o setor produtivo e o mercado de trabalho.
Essa participação acontece por meio da realização de estágio pelos alunos em
empresas públicas e privadas, cujas vagas são captadas e divulgadas pelo setor no site,
no canal de TV institucional e nos painéis existentes nos três campi.
A equipe da CMMT funciona como um elo entre a instituição e o mercado empresarial.
Para isso, desenvolve diversas atividades que estimulam o amadurecimento e
desenvolvimento dos estudantes nas atividades de cunho profissional, social, cultural e
transcultural, sempre com foco na carreira e no percurso acadêmico.
A CMMT oferece aos alunos serviços como:


Orientação na elaboração de currículo, postura profissional e ética
organizacional;



Orientação para entrevistas e processos de seleção;



Cadastro on-line de oportunidades de estágio e emprego;



Orientação, análise e oficialização dos contratos e convênios de estágio.

O estágio nas empresas é realizado de forma a valorizar a atividade extraescolar,
sempre em conformidade com a escolha acadêmica do estudante, visando enriquecer
a formação profissional do aluno, pois oferece-lhe a oportunidade de desenvolver as
habilidades aprendidas em sala de aula. O aluno é acompanhado por supervisor da
empresa e suas atividades são analisadas pela Central de Carreiras, em parceria com
as Coordenações de Curso, por meio de termo de compromisso e avaliações.

representa uma oportunidade que o aluno tem de vivenciar a práxis referente a seu
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O estágio desenvolvido nos setores acadêmicos e administrativos do UNIBH também
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proporcionar a experiência necessária para seu desempenho profissional futuro,
possibilita-lhe uma visão concreta do meio e das condições de trabalho, permitindo-lhe
o enriquecimento do currículo e de sua formação profissional.

4.1.6.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS

Desenvolver a competência criativa empreendedora, transversalmente, nas matrizes
curriculares tem sido a opção do Centro Universitário de Belo Horizonte, UNIBH, de
transformar pessoas por intermédio da educação em um mundo em constante
transformação.
O estudante de hoje deseja ser um agente ativo do processo de aprendizagem ao
reconstruir, interagir e participar desse processo. O modelo mental desses jovens requer
métodos andragógicos que os gregos utilizavam na Paideia (sistema de educação e
deformação ética na Grécia antiga), estimulando a dúvida, a incerteza, a inquietação, o
desconforto e a contínua construção de soluções adaptáveis. O filósofo prussiano
Immanuel Kant afirmava que seria possível avaliar a inteligência de um indivíduo pelo
número de incertezas que ele seria capaz de suportar. A escritora ucraniana
naturalizada brasileira Clarice Lispector, escreveu: “aquilo que desconheço é minha
melhor parte, isto é, o melhor de mim é aquilo que não sei porque aquilo que ainda não
sei é a minha possibilidade de renovação”.
Nesse ambiente de excessivas incertezas e informações, estimular a competência de
síntese potencializa um entendimento do macroambiente organizacional estimulando,
dessa forma, uma atuação inovadora e transformadora. Aprender a aprender faz toda a
diferença num mundo de ideias plurais desenvolvendo empatia no processo de
aprendizagem, o estímulo às novas ideias e à experimentação.
Nesse contexto, o que é transformar por intermédio da educação? As respostas dessa
pergunta definem as escolhas do Centro Universitário de Belo Horizonte na construção
do Ecossistema Ânima de Aprendizagem.
Para tanto, pressupõe-se a transformação comportamental do aluno para que seja
protagonista do seu processo de aprendizagem estimulando a criatividade, a identidade,

Para esse propósito desenvolveu-se o LAI – Laboratório de Aprendizagem Integrada
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a resolução de problemas, a comunicação, a diversidade e o pensamento crítico.
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olhar sustentável para questões sociais, religiosas, políticas, humanas e de meioambiente.
A imersão digital está presente no ensino híbrido (blended learning). Com a adoção
de plataformas inteligentes e métodos inovadores de aprendizagem, os alunos são
estimulados à aprendizagem conceitual digital (75%) e à experimentação presencial
(25%).
Competências transversais também estão presentes por intermédio das unidades
curriculares institucionais. Essas competências são estimuladas por modelos de
aprendizagem, de pesquisa, de análise de problemas e dados, de investigação e de
síntese numa concepção empreendedora que se distribui em todos os ciclos do
processo de aprendizagem.
As práticas pedagógicas inovadoras são potencializadas pelos projetos
interdisciplinares e pelos trabalhos de conclusão de curso (de acordo com regras
específicas de cada curso). Os projetos integradores, além de cumprirem o papel de
unidade curricular integradora, estimulam a criatividade e o trabalho colaborativo
contribuindo para um processo de aprendizagem mais assertivo para a geração atual
de alunos.
Na perspectiva de conexão com o mundo, um campus aberto permite a interação de
todos os ambientes de aprendizagem com a pluralidade de pessoas e de objetivos,
gerais e específicos. O processo de internacionalização, em construção, permeia a
capacitação linguística e a interação presencial e digital com pessoas de várias
instituições acadêmicas de todo o mundo.
Em relação à construção curricular, propicia metodologias ativas de aprendizagem e de
avaliação, currículo flexível em que os alunos poderão optar por unidades curriculares
adicionais, após cumpridas todas aquelas preconizadas pelas respectivas Diretrizes
Curriculares Nacionais. A capacitação docente é um outro diferencial dessa construção
curricular com dois projetos em andamento: Stanford (EUA) e Tampere (Finlândia).
Dedutivamente, a construção das matrizes curriculares nasce da percepção do perfil do

respectivas competências e da opção da matriz curricular que sustente os seus
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Um outro diferencial é a preocupação com o nivelamento das competências
fundamentais dos alunos ao ingressarem nos cursos superiores do Centro Universitário
de Belo Horizonte, UNIBH: o Adapti é uma plataforma adaptativa que, de acordo com
as competências prévias específicas de cada curso de graduação, estimula o
nivelamento num ambiente digital que considera as deficiências específicas de cada
aluno para que todos tenham potencial semelhante para desempenhar um papel
protagonista no processo de aprendizagem.
Além disso, as unidades curriculares, transversalmente, estimulam a construção de um
projeto de vida que faça sentido de acordo com as percepções de cada aluno e que
potencialize uma atuação empreendedora e transformadora garantindo uma maior
sustentabilidade no mercado de trabalho.
As premissas acima orientaram os respectivos núcleos docentes estruturantes, em
decorrência das transformações em que se vive atualmente em todos os grupos sociais,
a construírem matrizes curriculares que estimulem práticas de aprendizagem
inovadoras que propiciem uma atuação transformadora dos nossos alunos tanto no
mercado de trabalho quanto nas suas próprias vidas.
A inovação se faz ainda mais evidente quando alternamos aulas presenciais com aulas
online, convidando o aluno a melhorar o desempenho de seu processo de aprendizagem
por meio da sala de aula invertida: uma metodologia em que o aluno estuda o conceito,
previamente, em casa e, durante as aulas, discute, tira dúvidas e faz exercícios. Ou
quando reconhecemos que os estudantes têm diferentes níveis de conhecimentos e que
eles poderão conseguir atingir o aprendizado muito mais fácil se o mesmo se der por
meio da interação com seu colega (a instrução por pares).
No UNIBH, as práticas pedagógicas são, diuturnamente, revisitadas e o objetivo é
sempre possibilitar ao aluno o encontro com o seu próprio ritmo de aprendizagem.

4.2.

OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS

4.2.1.

GRADUAÇÃO (BACHARELADO, LICENCIATURA E TECNOLOGIA)

A decisão de como se dará a oferta de cursos de graduação estabelece relação direta

sociais, mercadológicas e institucionais diversas. São realizados estudos sobre a
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Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

viabilidade econômico-financeira, os interesses sociais e institucionais desta oferta, a
demanda existente etc. A observância destas diretrizes precedem a elaboração do
Projeto pedagógico do Curso (PPC) e a organização dos conteúdos em uma matriz
curricular. Os PPC’s, por sua vez, tomam por base o projeto educacional da IES,
conforme seu PDI, as Diretrizes Curriculares Nacionais, quando existentes, e as
regulamentações legais pertinentes.
Após o enquadramento referido, o PPC proposto pela Coordenação do Curso e seu
Núcleo Docente Estruturante (NDE), torna-se objeto de análise dos gestores
diretamente envolvidos (Coordenador de curso/Diretor do Instituto/Especialista de
Área/Reitoria) e posterior deliberação pelos respectivos órgãos colegiados.
Estão em atividade, desde o 1º semestre de 2017, no UNIBH, 66 cursos de graduação
(bacharelado, licenciatura e tecnologia), agrupados por área de afinidade em 5 (cinco)
institutos - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS), Instituto de Ciências
Sociais Aplicadas (ICSA), Instituto de Ciências Humanas (ICH), Instituto de Educação
(IED) e Instituto de Engenharia e Tecnologia (IET), que têm a função de articular,
integrar e promover as atividades de ensino, pesquisa e extensão em seu campo de
atuação específico.

4.2.1.1.

Relação de Cursos de Graduação ativos no UNIBH

Modalidade

Campus - código e-MEC

Administração

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Administração

Bacharelado

Estoril - 1000184

Arquitetura e Urbanismo

Bacharelado

Estoril - 1000184

Arquitetura e Urbanismo

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Biomedicina

Bacharelado

Estoril - 1000184

Biomedicina

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Ciência da Computação

Bacharelado

Estoril - 1000184

Ciência da Computação

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Ciências Biológicas

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Ciências Biológicas (manhã)

Bacharelado

Estoril - 1000184

Ciências Contábeis

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Ciências Contábeis

Bacharelado

Estoril - 1000184

Design

Bacharelado

Estoril -1000184
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continuação
Modalidade

Campus - código e-MEC

Design de Moda

Tecnológico

Cristiano Machado - 1062657

Design Gráfico

Tecnológico

Estoril -1000184

Direito

Bacharelado

Lourdes - 1057091

Educação Física - Bacharelado

Bacharelado

Estoril - 1000184

Enfermagem

Bacharelado

Estoril - 1000184

Enfermagem

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Engenharia Ambiental

Bacharelado

Estoril - 1000184

Engenharia Ambiental

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Engenharia Civil

Bacharelado

Estoril - 1000184

Engenharia Civil

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Engenharia de Minas

Bacharelado

Estoril - 1000184

Engenharia de Produção

Bacharelado

Estoril - 1000184

Engenharia de Produção

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Engenharia Elétrica

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Engenharia Elétrica

Bacharelado

Estoril - 1000184

Engenharia Mecânica

Bacharelado

Estoril - 1000184

Engenharia Mecânica

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Engenharia Química

Bacharelado

Estoril - 1000184

Engenharia Química

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657
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Tabela – Cursos de graduação ativos no UNIBH
Modalidade

Campus - código e-MEC

Estética e Cosmética

Tecnológico

Estoril - 1000184

Estética e Cosmética

Tecnológico

Cristiano Machado - 1062657

Eventos

Tecnológico

Estoril -1000184

Fisioterapia

Bacharelado

Estoril - 1000184

Fisioterapia

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Fotografia

Tecnológico

Estoril -1000184

Geografia - Bacharelado

Bacharelado

Estoril - 1000184

Geologia - Bacharelado

Bacharelado

Estoril - 1000184

Gestão Comercial

Tecnológico

Cristiano Machado - 1062657

Gestão da Qualidade

Tecnológico

Cristiano Machado - 1062657

Gestão da Tecnologia da Informação

Tecnológico

Estoril - 1000184

Gestão de Recursos Humanos

Tecnológico

Cristiano Machado - 1062657

Gestão Financeira

Tecnológico

Cristiano Machado - 1062657

Gestão Pública

Tecnológico

Cristiano Machado - 1062657

História - Licenciatura

Licenciatura

Cristiano Machado - 1062657

Jornalismo

Bacharelado

Estoril -1000184

Letras Português/Inglês

Licenciatura

Cristiano Machado - 1062657

Matemática

Licenciatura

Cristiano Machado - 1062657

Medicina

Bacharelado

Estoril - 1000184

Medicina Veterinária

Bacharelado

Estoril - 1000184

Mineração

Tecnológico

Estoril - 1000184

Nutrição

Bacharelado

Estoril - 1000184

Nutrição

Bacharelado

Estoril -1000184

Odontologia

Bacharelado

Estoril - 1000184

Pedagogia

Licenciatura

Cristiano Machado - 1062657

Processos Gerenciais

Tecnológico

Cristiano Machado - 1062657

Produção Multimídia

Tecnológico

Estoril -1000184

Psicologia

Bacharelado

Estoril - 1000184

Publicidade e Propaganda

Bacharelado

Estoril -1000184

Relações Internacionais

Bacharelado

Lourdes - 1057091

Segurança Pública

Tecnológico

Cristiano Machado - 1062657

Serviço Social

Bacharelado

Lourdes - 1057091

Sistemas de Informação

Bacharelado

Cristiano Machado - 1062657

Sistemas para Internet

Tecnológico

Estoril - 1000184
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4.2.1.2.

Alteração da oferta de cursos

4.2.1.2.1. Cursos de Graduação não previstos no PDI 2012-2016 e
implantados no período
IMPLANTAÇÃO (ANO/

NOME DO CURSO

MODALIDADE

SITUAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO

INSTITUTO

CAMPUS

Biomedicina

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

ICBS

CRISTIANO MACHADO

Enfermagem

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

ICBS

CRISTIANO MACHADO

Estética e Cosmética

TECNOLOGIA

EM ATIVIDADE

ICBS

CRISTIANO MACHADO

Fisioterapia

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

ICBS

CRISTIANO MACHADO

Administração

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

ICSA

CRISTIANO MACHADO

Ciências Contábeis

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

ICSA

CRISTIANO MACHADO

Gestão Comercial

TECNOLOGIA

EM ATIVIDADE

ICSA

CRISTIANO MACHADO

Gestão de Recursos
Humanos

TECNOLOGIA

EM ATIVIDADE

ICSA

CRISTIANO MACHADO

Gestão Financeira

TECNOLOGIA

EM ATIVIDADE

ICSA

CRISTIANO MACHADO

Marketing

TECNOLOGIA

EM EXTINÇÃO

ICSA

CRISTIANO MACHADO

Processos Gerenciais

TECNOLOGIA

EM ATIVIDADE

ICSA

CRISTIANO MACHADO

Sistemas de Informação

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

IET

CRISTIANO MACHADO

Ciência da Computação

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

IET

CRISTIANO MACHADO

Engenharia Civil

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

IET

CRISTIANO MACHADO

Engenharia Elétrica

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

IET

CRISTIANO MACHADO

Engenharia Química

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

IET

CRISTIANO MACHADO

Engenharia Mecânica

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

IET

CRISTIANO MACHADO

SEMESTRE)

2013/2
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IMPLANTAÇÃO (ANO/

NOME DO CURSO

MODALIDADE

SITUAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO

INSTITUTO

CAMPUS

Arquitetura e Urbanismo

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

IET

CRISTIANO MACHADO

Ciências Biológicas

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

ICBS

CRISTIANO MACHADO

Engenharia Ambiental

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

IET

CRISTIANO MACHADO

Fisioterapia

BACHARELADO

EM EXTINÇÃO

ICBS

CATALÃO

Nutrição

BACHARELADO

EM EXTINÇÃO

ICBS

CATALÃO

Administração

BACHARELADO

EM EXTINÇÃO

ICSA

CATALÃO

Engenharia Ambiental

BACHARELADO

EM EXTINÇÃO

IET

CATALÃO

Engenharia Civil

BACHARELADO

EM EXTINÇÃO

IET

CATALÃO

Engenharia de Produção

BACHARELADO

EM EXTINÇÃO

IET

CATALÃO

Engenharia de Produção

BACHARELADO

EM ATIVIDADE

IET

CRISTIANO MACHADO

Engenharia Elétrica

BACHARELADO

EM EXTINÇÃO

IET

CATALÃO

Engenharia Mecânica

BACHARELADO

EM EXTINÇÃO

IET

CATALÃO

SEMESTRE)

2015/1
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4.2.1.2.2. Cursos de Graduação previstos no PDI 2007-2011 e não
implantados no período

MODALIDADE

Nº DE
ALUNOS
POR
TURMA

Nº DE
TURMAS

TURNO(S) DE
FUNCIONAMENTO

CAMPUS DE
FUNCIONAMENTO

ANO
PREVISTO

Engenharia de
Bioprocessos

Bacharelado

120

2

Manhã e Noite

Estoril

2012

Administração

Bacharelado

120

2

Manhã e Noite

Lourdes

2013

Farmácia

Bacharelado

240

2

Manhã e Noite

Estoril

2013

Gestão Estratégica em
Logística

Tecnologia

120

1

Noite

Antônio Carlos

2013

Sistemas de Informação

Bacharelado

120

2

Manhã e Noite

Antônio Carlos

2013

Tecnologia em
Alimentos

Tecnologia

120

2

Manhã e Noite

Estoril

2013

Tecnologia em Logística

Tecnologia

120

1

Noite

Estoril

2013

Tecnologia em Turismo e
Hotelaria

Tecnologia

120

1

Noite

Estoril

2013

Engenharia de Materiais

Bacharelado

120

2

Manhã e Noite

Estoril

2014

Engenharia de Petróleo

Bacharelado

120

2

Manhã e Noite

Estoril

2014

Gestão de Tecnologia da
Informação

Tecnologia

120

1

Noite

Antônio Carlos

2014

Gestor de Esporte

Tecnologia

120

1

Noite

Estoril

2014

Engenharia de Plástico

Bacharelado

120

2

Manhã e Noite

Estoril

2015

Gestão da Produção
Industrial

Tecnologia

120

1

Manhã e Noite

Estoril

2015

Tecnologia em
Agroindústria

Tecnologia

120

1

Manhã e Noite

Estoril

2015

Engenharia Metalúrgica

Bacharelado

120

2

Manhã e Noite

Estoril

2016

Tecnologia em
Processos Metalúrgicos

Tecnologia

120

1

Manhã e Noite

Estoril

2016
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4.2.1.2.3. Cursos Extintos ou em Extinção no Período 2012-2016
Os cursos relacionados no quadro a seguir foram extintos em função da falta de
demanda de alunos.
Graduação: Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia

EXTINÇÃO (ANO/
SEMESTRE )

NOME DO CURSO

MODALIDADE

SITUAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO

INSTITUTO

CAMPUS

2014/1

História

Bacharelado

Em extinção

IED

Antônio Carlos

2014/1

Letras Português/Espanhol

Licenciatura

Em extinção

IED

Antônio Carlos

2014/1

Ciências Biológicas

Licenciatura

Em extinção

ICBS

Estoril

2014/1

Geografia

Licenciatura

Em extinção

IET

Estoril

2014/1

Gestão Ambiental

Tecnologia

Em extinção

IET

Estoril

2015/1

Marketing

Tecnologia

Em extinção

ICSA

Cristiano
Machado

2016/1

Fisioterapia

Bacharelado

Em extinção

ICBS

Catalão

2016/1

Nutrição

Bacharelado

Em extinção

ICBS

Catalão

2016/1

Administração

Bacharelado

Em extinção

ICSA

Antônio Carlos

2016/1

Administração

Bacharelado

Em extinção

ICSA

Catalão

2016/1

Ciências Contábeis

Bacharelado

Em extinção

ICSA

Antônio Carlos

2016/1

Gestão de Recursos
Humanos

Tecnologia

Em extinção

ICSA

Antônio Carlos

2016/1

Processos Gerenciais

Tecnologia

Em extinção

ICSA

Antônio Carlos

2016/1

Engenharia Ambiental

Bacharelado

Em extinção

IET

Catalão

2016/1

Engenharia Civil

Bacharelado

Em extinção

IET

Catalão

2016/1

Engenharia de Produção

Bacharelado

Em extinção

IET

Catalão

2016/1

Engenharia Elétrica

Bacharelado

Em extinção

IET

Catalão

2016/1

Engenharia Mecânica

Bacharelado

Em extinção

IET

Catalão

2016/2

Sistemas para Internet

Tecnologia

Em extinção

IET

Estoril
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4.2.1.3.

Programação de abertura de cursos de graduação (bacharelado,
licenciatura e tecnologia)

O quadro a seguir demonstra a projeção de oferta de novos cursos no quinquênio
2017-2021. Essa projeção poderá variar de acordo com a vinda de novos campi,
expansão dos campi já existentes, além do credenciamento do UNIBH para a
oferta de EAD:
Quadro – Projeção de oferta de novos cursos

NOME DO CURSO

GRAU

MODALIDADE

VAGAS
ANUAIS

CAMPUS

ANO
PREVISTO

Administração

Bacharelado

EAD

200

Vários

2018

Banco de Dados

Tecnologia

Presencial

120

Estoril

2019

Ciências Contábeis

Bacharelado

EAD

200

Vários

2018

Design de Produto

Tecnologia

Presencial

120

Estoril

2018

Direito

Bacharelado

Presencial

150

Estoril

2017

Direito

Bacharelado

Presencial

150

Cristiano
Machado

2017

Educação Física

Bacharelado

Presencial

240

Cristiano
Machado

2019

Educação Física

Licenciatura

Presencial

240

Cristiano
Machado

2019

Engenharia
Aeronáutica

Bacharelado

Presencial

150

Cristiano
Machado

2017

Eventos

Tecnologia

Presencial

120

Cristiano
Machado

2019

Farmácia

Bacharelado

Presencial

150

Estoril

2020

Gastronomia

Tecnologia

Presencial

120

Cristiano
Machado

2019

Gastronomia

Tecnologia

Presencial

120

Estoril

2018

Gestão Comercial

Tecnologia

EAD

200

Vários

2018

Gestão da Qualidade

Tecnologia

EAD

200

Vários

2019
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Quadro – Projeção de oferta de novos cursos
(Conclusão)
NOME DO CURSO

GRAU

MODALIDADE

VAGAS
ANUAIS

CAMPUS

ANO
PREVISTO

Gestão de Recursos
Humanos

Tecnologia

EAD

200

Vários

2018

Gestão Financeira

Tecnologia

EAD

200

Vários

2018

Gestão Pública

Tecnologia

EAD

200

Vários

2018

Jogos Digitais

Licenciatur
a

Presencial

150

Estoril

2019

Logística

Tecnologia

EAD

200

Vários

2018

Marketing

Tecnologia

EAD

200

Vários

2018

Pedagogia

Licenciatur
a

EAD

200

Vários

2018

Produção Audiovisual

Tecnologia

Presencial

150

Estoril

2019

Redes de Computadores

Tecnologia

Presencial

150

Estoril

2021

Segurança da Informação

Tecnologia

Presencial

120

Estoril

2020

Sistemas Biomédicos

Tecnologia

Presencial

120

Estoril

2021

Sistemas Elétricos

Tecnologia

Presencial

120

Estoril

2020

Fonte: UNIBH e Diretoria de EaD Anima, 2017.

4.3.

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

O UNIBH oferece ainda, nas mesmas áreas do conhecimento da graduação,
cursos de especialização, em nível de pós-graduação lato sensu, destinados aos
portadores de diploma de graduação, que obedecem à legislação em vigor e
provenientes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).
As condições de oferta, o número de vagas disponíveis, os dias de aula e o
horário dos cursos podem variar de acordo com a demanda dos campi. Essas
informações são disponibilizadas no site institucional e divulgadas nos meios
midiáticos, maximizando as oportunidades de os interessados conhecerem e
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4.3.1.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU OFERTADOS

Vinculando-se academicamente aos institutos do UNIBH, em articulação com a
Reitoria, estão em atividade, desde o 1º semestre de 2017, os cursos descritos
no quadro a seguir:
Quadro – Cursos de pós-graduação ativos no UNIBH
(Continua...)

ÁREA / CURSO
COMUNICAÇÃO
Efeitos Especiais em Audiovisual
Jornalismo em Ambientes Digitais
Marketing Digital em Mídias Sociais
Produção em Áudio e Criação Musical na Publicidade

EDUCAÇÃO
Análise e Gestão do Patrimônio Cultural
Psicopedagogia

DIREITO
Direito do Trabalho Corporativo
Direito Processual Aplicado

MEIO AMBIENTE
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Quadro – Cursos de pós-graduação ativos no UNIBH
(Conclusão

ÁREA / CURSO
GESTÃO
MBA em Auditoria e Controladoria
MBA em Controladoria e Finanças
MBA em Criação e Gestão de Startups
MBA em Engenharia da Decisão
MBA em Engenharia de Produção
MBA em Gestão de Negócios
MBA em Gestão de Pessoas
MBA em Gestão de Projetos
MBA em Gestão Integrada da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho

ENGENHARIA
Engenharia de Segurança do Trabalho
Engenharia e Projetos de Mineração
Engenharia Ferroviária
Gestão de Projetos de Engenharia
Tecnologia Cervejeira
Tecnologia da Cachaça
Tecnologia da Produção de Cafés Especiais

SAÚDE
Biotécnicas em Reprodução Humana e Animal
Fisioterapia Aplicada ao Neonato e Lactente
Fisioterapia em Neurologia e Neuropediatria
Fisioterapia Ortopédica e Esportiva
Fisioterapia Respiratória em Terapia Intensiva
Fisioterapia Respiratória em Terapia Intensiva – Prática Hospitalar
Nutrição Esportiva
Políticas de Saúde e Saúde Pública para Profissionais das Ciências Biomédicas
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Todos os cursos ofertados estão em conformidade com o disposto na Resolução
CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. A IES pretende, no quinquênio 20172021, ofertar novos cursos, atendendo a projetos que mantenham o foco na
atualização e na complementação profissional, segundo a filosofia da educação
continuada.
Além desses cursos, a IES oferece também o Programa de Especialização
Docente em Ensino de Matemática - PED Brasil UNIBH, um curso de pósgraduação lato sensu para professores da Educação Básica das redes privada
e pública estadual do município. O curso possui carga horária de 482 horas/aula
distribuídas em 10 módulos, e tem por base a metodologia da Universidade de
Stanford

para

a

formação

de

professores

(STEP

-

Stanford

Teacher Education Program), mundialmente reconhecida e validada.
Para oferta e implementação do PED Brasil UNIBH, professores da Instituição
estão sendo capacitados por professores e pesquisadores da Universidade de
Stanford apoiados pela Fundação Lemann do Brasil. A formação ministrada no
PED tem por princípios a conexão entre a teoria e a prática, o fortalecimento da
parceria entre as escolas e a Universidade, a coerência programática e a
equidade e excelência dos processos de ensino e aprendizagem.
4.4.

PROGRAMAS DE EXTENSÃO

As atividades de extensão são dinâmicas e voltadas para a formação de um
profissional apto a atender às necessidades mais imediatas e, muitas vezes,
temporárias do mercado de trabalho. Assim, as modalidades extensionistas
programadas para o ano de 2017, que poderão ser estendidas para todo o
período de vigência do PDI, dependendo da leitura que se faça das
necessidades captadas com os próprios alunos, com a sociedade e o mercado.
Além disso, é importante ressaltar que essa oferta pode ser alterada a qualquer
momento, suspendendo-se ou criando-se novos programas, projetos, cursos,
eventos e prestações de serviços, já que se trata, sobretudo, de ações que
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devam ser flexíveis, adequando-se ao que se apresenta como realidade

Página

empírica.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

Ressalta-se aqui, no entanto, que todo o trabalho desenvolvido nas atividades
de extensão faz parte do eixo Políticas Acadêmicas e foi referenciado neste
documento.
4.5.

PROGRAMAS DE PESQUISA

O Centro Universitário de Belo Horizonte é uma Instituição cujo papel social a
direciona para a prática da pesquisa para que, tanto novos conhecimentos
quanto novas tecnologias, possam ser gerados e, por consequência, contribuir
para a formação de pessoas mais qualificadas, melhor preparadas para o seu
papel em sociedade.
Nesse sentido, a pesquisa realizada em seus campi impacta a vida das pessoas
e ditam a pulsação da Instituição. Os professores pesquisadores são
responsáveis por conduzir seus grupos de trabalho, orientando e fazendo com
que os resultados alcançados possam, efetivamente, gerar ganhos competitivos,
quando aplicadas no setor produtivo, por exemplo, ou gerar novos insumos para
a constituição de agendas de pesquisa, transformando o conhecimento
construído em inovação.
A

Instituição disponibiliza

a

seus pesquisadores

revistas de

caráter

multidisciplinar, contribuindo para a ênfase na indissociabilidade entre a
pesquisa, o ensino e a extensão. Ressalta-se aqui, no entanto, que todo o
trabalho desenvolvido e as atividades de Pesquisa no Centro Universitário de
Belo Horizonte foram detalhadas no

eixo Políticas Acadêmicas, tendo sido
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5.

POLÍTICAS DE GESTÃO

5.1.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A estrutura organizacional da IES, em termos de sua concepção administrativa,
de sua interação intrínseca com sua missão institucional de educação para a
transformação de realidades, mantém-se o mais próximo possível e disponível
para suas comunidades interna e externa, adotando, para isso, a simplificação
dos processos administrativos, sem a perda efetiva do controle gerencial.
Como parte de uma holding, cuja mantenedora é o Instituto Mineiro de Educação
e Cultura, tem sua autonomia resguardada, mas sua atuação tem como baliza
os indicadores internos de qualidade, provenientes do trabalho continuado de
sua Comissão Própria de Avaliação, das visitas in loco do MEC, dos indicadores
de qualidade externos como o ENADE e das expectativas do mercado que não
se sobrepõem às da comunidade.
5.2.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SUAS INSTÂNCIAS DE

DECISÃO
A Administração do Centro Universitário UNIBH obedece aos seguintes
princípios:


Unidade de patrimônio e administração sustentável;



Estrutura orgânica com base em institutos e coordenações de cursos,
vinculados aos órgãos de administração;



Unidades com funções de ensino, pesquisa e extensão, vedada a
duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes;



Racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos
materiais e dos fatores humanos;



Natureza pluricurricular da Instituição, pelo cultivo das áreas
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Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças
individuais dos alunos, às peculiaridades locais e regionais e às
possibilidades de combinação dos conhecimentos para novos cursos.

A estrutura organizacional do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH),
conforme definido em seu Estatuto, está assim constituída:
5.2.1.

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

1.

Conselho Universitário - Consun;

2.

Reitoria;

3.

Comissão Própria de Avaliação - CPA.

5.2.2.

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA

1.

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - Cepe;

2.

Núcleo Acadêmico;

3.

Diretoria de Instituto

4.

Colegiados de Cursos - Colec;

5.

Coordenações de Cursos;

6.

Núcleos Docentes Estruturantes - NDE.
ÓRGÃOS SUPLEMENTARES

1.

Secretaria Acadêmica;

2.

Biblioteca.
ÓRGÃOS INTERNOS ESPECÍFICOS E/OU ASSESSORIAS

1.

Ouvidoria;

2.

Comissão Disciplinar Processante.
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Na execução de seus trabalhos, a administração superior e a administração
acadêmica poderão contar com assessorias específicas, conforme indicação de
seu titular e homologação do Reitor. O UNIBH, nos termos da legislação em
vigor, tem autonomia para criar, desmembrar, agrupar, suspender ou extinguir
os órgãos de administração, mediante aprovação do órgão máximo da
Administração Superior, ouvida a Entidade Mantenedora e respeitados os
ordenamentos de seu Estatuto. A composição, atuação, abrangência,
atribuições e demais normas de funcionamento encontram-se no Estatuto e no
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5.2.5.

ORGANOGRAMA
IMEC – Instituto
Mineiro de
Educação e Cultura
UniBH – Centro
Universitário de
Belo Horizonte

CONSU – Conselho
Universitário

CEPE – Conselho de
Ensino, Pesquisa e
Extensão

Reitoria
CPA - Comissão
Própria de
Avaliação

Assessorias e
Órgãos
Suplementares
Núcleo Acadêmico

Institutos

ICBS - Instituto de
Ciências Biológicas e
Saúde

ICD – Instituto de
Comunicação e
Design

ICH – Instituto de
Ciências Humanas

ICSA – Instituto de
Ciências Sociais
Aplicadas

IED – Instituto de
Educação

IET – Instituto de
Engenharia e
Tecnologia

Diretoria

Diretoria

Diretoria

Diretoria

Diretoria

Diretoria

COLEC - Colegiados
de Cursos

NDE - Núcleo
Docente
Estruturante
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5.3.

POLÍTICAS DE PESSOAL

A política de pessoal no UNIBH é coordenada pelo setor de Gestão de Pessoas
e busca valorizar e desenvolver seu capital humano, de maneira a fortalecer
talentos em busca de melhores resultados, sem se descuidar da importante
tarefa de zelar pela manutenção de um clima organizacional saudável e, ao
mesmo tempo, estimulante. Acreditamos que ao desenvolver pessoas e valorizar
o potencial humano, cumpriremos nossa missão de transformar o país pela
Educação. E Educação não se faz sozinho. É preciso contar com pessoas em
diferentes papéis, imbuídas todas do sentido de fazer sempre melhor, engajadas
no projeto de vida dos alunos que, afinal de contas, depositaram em nossa
Instituição a confiança de sermos partícipes na realização de seu sonho. Assim,
nosso maior objetivo com as diretrizes estipuladas neste importante setor é
sempre manter o corpo docente e o corpo técnico-administrativo convictos de
seu valor individual e de suas potencialidades para responder aos nossos
desafios institucionais. E caminhamos na certeza de que a gestão de pessoas
maximiza nossa atuação para a transformação de realidades, de sonhos e, por
extensão, do cenário educacional de nossa sociedade.
Dessa forma, como indicadores de que o processo de avaliação de nossa política
de gestão de pessoas possa se instituir como um componente fundamental a ser
contemplado no próximo quinquênio a que se refere este documento,
apresentamos os destaques definidos para:
5.3.1.

CORPO DOCENTE

O Corpo Docente do UNIBH é constituído por professores habilitados, de
reconhecida idoneidade moral e capacidade técnica e científica comprovadas,
categorizados conforme determinações do Estatuto da Carreira Docente
aprovado pelo órgão colegiado, segundo o qual os professores devem assumir
os compromissos dos princípios, valores e dispositivos explicitados no Estatuto
do UNIBH, neste Regimento, no regulamento que rege a carreira docente e nas
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O provimento na classe de Professor será feito por portador de, no mínimo, pósgraduação lato sensu, observando-se os títulos e provas e/ou avaliações de
didática e conhecimento para seleção e enquadramento no Plano de Carreira
Docente aprovado pelo Conselho Universitário. Ressalta-se, portanto, que o
quadro docente é composto de professores com titulação e regime de trabalho
compatíveis com o ensino desejado para os diferentes conteúdos curriculares e
que atendam aos projetos pedagógicos dos cursos, com qualidade acadêmica.
Professores

graduados

poderão

atuar

no

ensino

técnico-profissional,

dependendo da especificidade do curso, competindo ao CEPE a definição dos
critérios de seleção para esses casos. Professores de reconhecida competência
poderão ser contratados como professores visitantes, por proposição do Instituto
e aprovação do Reitor, por prazo de 2 (dois) anos, prorrogável pelo mesmo
prazo.
A seleção dos docentes será realizada em conformidade com o Estatuto da
Carreira Docente e com outras disposições contidas em resoluções do CEPE.
5.3.2.

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO

A seleção dos docentes será realizada em conformidade com o Estatuto da
Carreira Docente e com outras disposições contidas em Resoluções do CEPE e
Instruções de Trabalho com essa finalidade. São requisitos mínimos para
ingresso como docente na Instituição:


Professor Especialista: especialização lato sensu na área para a qual
está sendo contratado. Como não é o perfil de formação almejado
pela instituição, essa admissão deve se justificar pelo perfil específico
do curso / área para a qual será feita, e esse profissional deve ser
referência de mercado em sua área de atuação.



Professor Mestre: título de mestre; a experiência docente e a trajetória



Professor Doutor: título de doutor; a experiência docente e a trajetória
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5.3.2.1.

Provimento Interno

Para o preenchimento das vagas docentes, o setor de Gestão de Pessoas
publica o Processo de Provimento Interno de Vagas, de acordo com as normas
e procedimentos da Reitoria. Esse processo prima pela meritocracia e tem por
objetivo dar igualdade de oportunidades para todos os docentes da Instituição.
O Processo de Provimento Interno de Vaga é divulgado por intermédio de edital
publicado nos meios eletrônicos da Instituição. É constituída Comissão de
Seleção conforme definido no instrumento convocatório. De acordo com a
necessidade, pode-se instalar Processo de Provimento Externo, por intermédio
de edital publicado nos meios de comunicação, a critério da Reitoria.
O provimento interno envolve as seguintes etapas:
1.

Avaliação das vagas existentes e de professores com perda de carga
horária capazes de ministrá-las;

2.

Seleção entre os docentes competentes para a condução da
disciplina, até o limite da sua perda de carga horária;

3.

Divulgação

de

edital

de

recrutamento

interno

das

vagas

remanescentes, nos meios eletrônicos da Instituição;
4.

Recebimento de currículos;

5.

Avaliação de currículos;

6.

Bancas.

5.3.2.2.

Provimento Externo

O ingresso no corpo docente do UNIBH se faz, preferencialmente, por processo
seletivo no nível da categoria correspondente à de sua titulação: Assistente I,
Assistente III e Professor Adjunto I. Assistente é a categoria de enquadramento
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Para ingresso como Professor Assistente I, exige-se formação mínima de pósgraduação lato sensu; para ingresso como Professor Assistente III, formação
mínima de Mestre; Adjunto é a categoria de enquadramento inicial de professor
com grau de Doutor, podendo ser ocupada por professor mestre em função de
progressão funcional. Para ingresso como Professor Adjunto I exige-se formação
mínima de Doutor.
Nesse processo, a vaga é divulgada em diferentes canais, como jornais e sites
de emprego. É constituída, também para o provimento externo, Comissão de
Seleção, conforme definido no instrumento convocatório.
Concluído o recrutamento, é realizado o processo seletivo, que visa identificar o
perfil dos candidatos à ocupação da vaga. Após o levantamento desse perfil, é
realizada uma avaliação dos requisitos definidos no Provimento de Vaga.
O processo seletivo compreende as seguintes etapas:
1.

Divulgação de edital em veículos e canais especializados;

2.

Recebimento e avaliação de currículo;

3.

Banca.

5.3.3.

BOAS-VINDAS DOCENTE

O treinamento de integração docente é concebido pelo Gestão de Pessoas em
parceria com a Reitoria, com intuito de receber os novos professores e repassar
informações acadêmicas e administrativas, com o objetivo de apresentar a
proposta acadêmica do UNIBH e estimular a percepção de que fazem parte de
um projeto de educação comprometido com a transformação das pessoas.
É realizado semestralmente, e a equipe do Gestão de Pessoas apresenta cada
um de seus núcleos e suas interfaces com o acadêmico, além das políticas de
recrutamento interno docente, avaliação institucional, oficinas de capacitação

Bolsas específicos para docentes (Mestrado e Doutorado). Os professores
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docente, avaliação de desempenho, ações de reconhecimento/premiações,
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recebem tutoriais de acesso aos sistemas, conjunto de normas e regras
institucionais e código de conduta.
Antes de iniciar as aulas, os professores novatos participam de todos os eventos
de início de semestre, que são: reunião com seu coordenador de curso para
alinhamentos específicos, reunião com o diretor do instituto/campus. O professor
novato também é convidado a participar do Encontro Acadêmico (palestras
oferecidas para todos os professores) e oficinas de capacitação docente, com o
objetivo de prepará-lo para os desafios da sala de aula e integrá-lo com os novos
colegas de trabalho.
5.3.4.

PLANO DE CARREIRA

O Plano de Carreira Docente em vigor foi reestruturado e aprovado pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) do UNIBH em 2009, e
homologado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas
Gerais, por meio dos despachos do superintendente n os 12 e 13 de 14 de maio
de 2009. O ato foi publicado no Diário Oficial da União nº 92, em 18 de maio de
2009, na seção 1, p. 110. O documento é disponibilizado no site da Instituição e
é objeto de discussão no Treinamento de Boas-Vindas dado ao professor pelo
Gestão de Pessoas e pelos Coordenadores de Cursos.
5.3.5.

POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE

Completando e aperfeiçoando o Plano de Carreira Docente, o Grupo de Trabalho
presidido pela Reitoria apresentou ao CEPE o Plano Institucional de Capacitação
Docente, que, após sua aprovação, passou a direcionar a política de qualificação
do corpo docente do UNIBH como parte de seu projeto institucional.
5.3.5.1.

Capacitação de Coordenadores e Professores

O Projeto Acadêmico do UNIBH traz uma série de desafios e novas demandas
para alunos e professores da Instituição. Os alunos aprendem a integrar

trabalhar coletivamente, o que lhes proporciona mais autonomia, aguça sua
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Os professores, por sua vez, são motivados a dialogar e a trocar experiências
com pares e alunos, a buscar construções coletivas de conhecimento, sempre a
partir de uma perspectiva interdisciplinar, e a ampliar os limites da sala de aula,
pautados pela urgência de inovação das práticas pedagógicas.
Trabalhar coletivamente a partir de uma perspectiva interdisciplinar não
transforma apenas a sala de aula, mas a relação professor - aluno. Essa nova
dinâmica coloca o professor em um novo espaço – o de facilitador do processo
de aprendizagem. Se, por um lado, essa mudança tira dos ombros do professor
o peso de responder de forma solitária pelo resultado do aprendizado, uma vez
que os alunos se tornam os protagonistas de sua aprendizagem, ela o desafia a
repensar o seu papel e a forma como conduz o processo. As aulas expositivas,
transmissivas em essência, abrem espaço para outras práticas, outras
metodologias. Por isso, o professor passa a ser muito mais exigido e cabe à
Instituição apoiá-lo.
Por isso, para promover o desenvolvimento permanente dos docentes,
modernizar suas práticas pedagógicas (nas quais se incluem também as práticas
avaliativas), estimulá-los a investigar metodologias inovadoras de aprendizagem
e a cumprir a função de facilitadores das aprendizagens dos alunos, professores
e coordenadores passam por um processo contínuo de formação e de
capacitação. No início de cada semestre, o UNIBH, a partir da demanda dos
próprios professores e com foco no desenvolvimento das competências
docentes necessárias para que o Projeto Acadêmico alcance efetivamente a sala
de aula, oferece um amplo portfólio de oficinas, de caráter prático, de forma a
instrumentalizar os professores para a prática docente e a fortalecer suas
competências para uma sala de aula ampliada e significativa. Paralelamente, o
UNIBH disponibiliza um programa de 20 horas para professores novatos – hoje
extensivo aos professores veteranos –, com o intuito de discutir o Projeto
Acadêmico da Instituição e ampliar o conhecimento dos professores acerca de
suas premissas, tornando claro para eles a expectativa deste Centro
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Universitário em relação ao seu papel e construindo, de forma coletiva, os
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Todo

esse

processo,

no

entanto,

pressupõe

ativa

participação

dos

coordenadores e a proximidade destes com o seu corpo de professores. A partir
do diagnóstico das competências, da atuação individual de cada professor, e do
resultado obtido na avaliação institucional, o coordenador tem o desafio de
desenvolver um plano específico para cada pessoa de sua equipe, auxiliando a
área de Gestão de Pessoas, a Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico e o
Núcleo Acadêmico no desenvolvimento do portfólio de oficinas.
Como movimento adicional, a Diretoria de Inovação Anima desenvolve oficinas
que levam aos professores novas metodologias de ensino-aprendizagem,
visando ampliar o repertório docente para o cumprimento do Projeto Acadêmico
da Instituição. Esta Diretoria tem o desafio de identificar, ao redor do mundo,
boas práticas pedagógicas e partilhá-las com todo o corpo docente da Instituição.
Tudo isso, no entanto, não esvazia a importância dada pelo UNIBH à formação
em serviço, ao aprender fazendo, em que uma sólida ancoragem teórica e uma
contextualização

de

tudo

que

é

ensinado

são

elementos

sempre

presentes. Cabe destacar mais uma vez que todo esse processo exige trabalho
colaborativo, visto que ele se desenvolve na relação professor – aluno –
coordenador (Instituição), e que a cada demanda de mudança, tanto dos
currículos quanto da dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, os
professores e os coordenadores são orientados e apoiados, por meio de amplo
processo de capacitação e acompanhados durante toda a fase de adaptação.
5.3.5.1.1. Capacitação de Coordenadores - PDGA
O PDGA é um Programa de Desenvolvimento de Gestores Acadêmicos com
participação de coordenadores de curso e diretores. Acontece mensalmente e é
conduzido pela Reitoria, Gestão de Pessoas e equipe.
Possui como objetivo o desenvolvimento e fortalecimento de competências
técnicas e comportamentais inerentes ao cargo de coordenador de curso, bem
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como promover a comunicação direta deste grupo com a Reitoria. Este espaço
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criando um sentimento de pertencimento a um único grupo com um mesmo
objetivo: a excelência acadêmica.
O Programa tem como premissas:


Desenvolver competências analíticas, comportamentais e de gestão
acadêmica;



Favorecer a sinergia nas ações, visando à melhoria dos processos
institucionais.



Atualizar

conhecimentos

em

quatro

dimensões:

acadêmica,

administrativo-financeira, marketing e pessoas.
5.3.5.1.2. Capacitação de Professores
Visando valorizar e proporcionar maior qualificação ao seu corpo docente, a IES
adota política de concessão de bolsas de Pós-Graduação stricto e lato sensu, de
modo a garantir bolsas de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor da
mensalidade, priorizando obrigatoriamente a área de atuação do professor na
IES.
Em se tratando de bolsas para Mestrado ou Doutorado, abrangerão,
exclusivamente, cursos autorizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES – e, nos casos de especialização, os de
carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas.
Além do incentivo aos docentes nos cursos de Pós-Graduação, a Instituição
propõe um programa interno de formação docente, o Sala+, diretamente
relacionado à sala de aula e ao processo de Avaliação do Desempenho do
Docente que compõe, juntamente com outros procedimentos, a Avaliação
Institucional. Com o resultado de sua avaliação, o professor define, juntamente
com o Coordenador do Curso, quais ações poderão ajudá-lo a desenvolver as
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Programa Sala +
O programa de formação e capacitação de professores Sala+ tem por princípios
a coerência com o projeto acadêmico Anima, a articulação entre teoria e prática,
a profissionalização docente, o protagonismo do estudante e a inovação para a
equidade e qualidade acadêmica.
No programa, a sala de aula é entendida como uma metáfora de qualquer
espaço em que se possa interagir e construir conhecimento. O (+) pode ser
interpretado como ampliada, inovadora, interativa, dinâmica, inter e
transdisciplinar, humanizada, viva e significativa, tanto para estudantes
quanto para professores
Os objetivos do programa são:


Engajar os docentes em um programa contínuo e permanente de
formação e capacitação que seja inspirador e que faça sentido para
eles, que contribua para a sua profissionalização, que os ajudem a
formar comunidades de prática, e que os empoderem para que se
tornem agentes de mudança.



Envolver toda a comunidade (gestores, colaboradores, professores e
alunos) em reflexões sobre os cursos de graduação e pós-graduação
lato sensu (propostas, tendências, interfaces e especificidades).



Formar e capacitar professores para a transformação da sala de aula
em um espaço de interações, experiências significativas e
protagonismo dos estudantes.



Investigar temas relevantes para o trabalho docente, de modo a
fortalecer o Ecossistema Anima e o Projetos Acadêmico do UNIBH, e
a permitir que cheguem efetivamente às salas de aula.



Enriquecer o repertório metodológico, artístico e cultural dos
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professores universitários.
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Tratar tanto de aspectos gerais de formação e capacitação docente,
como também de aspectos específicos de cada área do conhecimento
(PCK – Pedagogical Content Knowledge – ou Conhecimento
Pedagógico do Conteúdo) por meio, sobretudo, do compartilhamento
de experiências (formação de comunidades de prática).



Promover a socialização de práticas pedagógicas inovadoras no
ensino de graduação e pós-graduação lato sensu.



Preparar professores para a mentoria e a mediação da aprendizagem
de seus alunos.



Repensar o ambiente universitário com foco em uma aprendizagem
colaborativa, equitativa e baseada em uma expectativa de alto
desempenho de professores e estudantes.

O programa é dividido em três eixos principais: formação, capacitação e
acompanhamento pedagógico.
O eixo de formação está relacionado à criação de grupos de estudo que
investiguem em profundidade temas relacionados à sala de aula e às novas
tendências em Educação. Exemplos: ensino híbrido; metodologias ativas;
mentoria; transdisciplinaridade; repertório cultural, artístico e humanístico dos
professores; entre outros. Neste eixo, encontram-se inseridos o Grupo de
Estudos do PED Brasil UNIBH e o Grupo de Estudos do LAI (Laboratório de
Aprendizagem Integrada).
O Grupo de Estudos do PED Brasil UNIBH tem por objetivo a preparação teórica,
o planejamento de aulas e o alinhamento da equipe de professores do UNIBH
envolvida com a implementação do Programa de Especialização Docente em
Ensino de Matemática, o qual é realizado a partir de uma parceria estabelecida
com a Universidade de Stanford. O PED Brasil UNIBH é ofertado como um curso
de pós-graduação lato sensu para formação de 30 professores da Educação

professores do UNIBH capacitados por professores e pesquisadores do Centro
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Lemann de Stanford apoiados pela Fundação Lemann no Brasil. A preparação
dos professores do UNIBH para implementação do PED Brasil teve início em
outubro de 2016 e se estenderá ao longo de todo o curso de especialização
docente, que tem previsão de término em setembro de 2018.
O PED Brasil – Programa de Especialização Docente em Ensino de Matemática
- é um curso de pós-graduação lato sensu em oferta no UNIBH e em outras sete
instituições formadoras brasileiras, tendo por princípios a parceria entre escolas
e universidade, a articulação entre teoria e prática, a coerência curricular e o
ensino com equidade e excelência. Tal Programa foi desenvolvido por uma
equipe de professores e pesquisadores da Universidade de Stanford sob
coordenação de Rachel Lotan, professora emérita da Universidade de Stanford,
ex-diretora do Stanford Teacher Education Program – STEP, mundialmente
reconhecido e validado.
Para a implementação do PED Brasil no UNIBH, uma equipe de 12 professores
da Instituição está sendo formada, desde outubro de 2016, por professores e
pesquisadores da Universidade de Stanford.
Essa formação ocorre de dois modos:
1.

Semanas de formação presencial (aproximadamente 160 h): As
semanas de formação têm por objetivo a preparação teórica e
metodológica de toda equipe para a implementação do curso PED
Brasil, considerando os princípios da formação e o conteúdo

Introdução ao Curso



Gestão e organização de sala de aula



Ensino e aprendizagem centrados no estudante



Planejando o currículo



Currículo, ensino e avaliação em Matemática 01
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programático dos módulos que compõem o curso, a saber:
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Avaliação de, para e como aprendizagem



Trabalho em grupos em salas de aula heterogêneas



Currículo, ensino e avaliação em Matemática 02



Currículo, ensino e avaliação em Matemática 03



Mentoria no desenvolvimento de professores



Projeto final: Construindo o Portfólio

Até o momento já aconteceram 3 semanas presenciais de formação e a quarta
e última semana será realizada em agosto de 2017, conforme especificado a
seguir. Em cada um desses encontros são ofertadas, aproximadamente, 40
horas de formação.
1)

São Paulo - USJT - 23 a 28 de outubro de 2016

2)

São Paulo - SESI - 12 a 16 de dezembro de 2016

3)

Rio de Janeiro – UVA – 26 a 31 de março de 2017

4)

São Paulo – USJT – 06 a 11 de agosto de 2017

2.

Grupos de Trabalho (GT’s) online (aproximadamente 10 horas
semanais): A mesma equipe de professores e pesquisadores da
Universidade de Stanford que desenvolveu o PED Brasil e que
ministra as semanas de formação presencial, anteriormente
especificadas, também realiza encontros onlines semanais de
aprofundamento e acompanhamento, com foco na elaboração dos
planejamentos das aulas que são ministradas no curso de pós
graduação em oferta no UNIBH – PED Brasil UNIBH e nas demais
instituições parceiras do Programa. Esses encontros são realizados
através da plataforma virtual Zoom e ocorrem no modelo de sala de
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aula invertida.
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O diagrama a seguir mostra o conjunto dos módulos do curso PED Brasil, os
GT’s em andamento e os GT’s que já foram concluídos. Ao todo, são
aproximadamente 10 horas de formação e acompanhamento semanal. Além dos
GT’s dos módulos, há ainda o GT de mentoria, que cumpre o papel de orientar
o grupo de professores que atuará como mentores no curso, cuidando das
conexões entre a teoria e a prática (componente clínica).
Figura – Módulos do PED Brasil

Tendo por motivação as formações oferecidas pela Universidade de Stanford
especificadas, a equipe de 12 professores do UNIBH que atuam no PED Brasil
criou o Grupo de Estudos PED Brasil UNIBH, com encontros semanais de
aproximadamente três horas de duração. Tais encontros ocorrem com o
propósito de realizar o estudo mais aprofundado da bibliografia dos módulos do
PED, aprimorar os planos de aula que são elaborados nos GT’s e realizar o
alinhamento de toda a equipe para o desenvolvimento do curso.
O conjunto das formações garantem o alto preparo dos professores do UNIBH
para a atuação no PED Brasil UNIBH, bem como os motivam a enriquecer as
aulas que ministram em outros cursos de graduação e pós-graduação da
Instituição.

sobre elementos de inovação das práticas pedagógicas, que orientam
a identidade formativa dos alunos de maneira ampla, diversificada e
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O Grupo de Estudos do LAI tem como objetivo o estudo e a discussão
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flexível, a fim de lhes propiciar desenvolvimento de habilidades e
competências que façam frente aos desafios complexos da sociedade
contemporânea

e

da

vida

profissional.

O

Laboratório

de

Aprendizagem Integrada é um componente curricular do UNIBH que
congrega os propósitos formativos fundamentais declarados no seu
Projeto Acadêmico: a formação integral (indivíduo, cidadão,
profissional) e os três grupos de competências que organizam as
habilidades do século 21 (Vida e Carreira, Aprendizagem e Inovação
e Multiletramento). Esse grupo de estudos conta com 20 professores
do UNIBH que se encontram uma vez por mês. Os temas discutidos
no grupo de estudo são escolhidos pelo coordenador pedagógico
institucional de LAI, a partir das dificuldades que os professores
relatam sobre as vivências e experiências de suas salas de aula.
O eixo de capacitação se concentra no início de cada semestre letivo, na
semana de capacitação docente prevista no calendário acadêmico. Nessa
semana, incluída na programação do planejamento acadêmico dos cursos e
institutos, são oferecidas capacitações em diversos temas relacionados à sala
de

aula,

buscando

desenvolver

os

conhecimentos

necessários

à

profissionalização do trabalho docente. Tais capacitações são oferecidas nas
seguintes modalidades: oficina, palestra + debate, roda de conversa, saída de
campo e mostra cultural + debate, as quais têm realização apoiada na
perspectiva híbrida (blended learning) a partir do uso da plataforma Google
Classroom e iLang.
As formações se organizam em trilhas de aprendizagem que permitem ao
professor uma verdadeira experiência formativa. Em 2017, estão em andamento
as trilhas do Currículo por Competência, Ensino Híbrido e Planejamento
Reverso. A escolha do formato de trilhas se deu porque foi verificada a
necessidade de criar uma narrativa mais clara para os professores que nem
sempre conseguiam relacionar as diferentes atividades oferecidas. Percorrendo

interrelacionar os diversos temas. Inauguramos três trilhas: Currículo por
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A primeira trilha, de currículo por competência, dedicou-se a ensinar os
professores a pensarem o currículo por competência e teve como resultados
esperados: capacitar os professores para assumirem o novo currículo por
competência e dar suporte na construção do plano de aula. Para tanto, a trilha
tem cinco estações, conforme imagem a seguir:
Figura – Trilha do Currículo por Competências

A trilha foi organizada a partir do ensino híbrido, mesclando conteúdos virtuais e
presenciais. Os encontros presenciais foram denominados como “mão na
massa” por partirem sempre da prática. A narrativa da trilha se pauta nos
preceitos do Planejamento Reverso, de modo que os professores tenham
consciência de todas as etapas do processo de aprendizagem por
competências. A todo instante os professores serão convidados a pensar por
competências, tendo encontros específicos por áreas de conhecimento, de modo
que possam aprender com seus pares.
Os professores devem levar um plano de aula da disciplina (que pode envolver
uma sequência didática) por competência que ministrarão e transforma-lo ao
longo da trilha. O produto final da trilha foi o plano de aula reformulado, que
serviu como base para a construção de outros.
A trilha do ensino híbrido tem cinco estações, sendo três no formato EaD e duas
presenciais. Ela tem como objetivos: capacitar os professores que assumirão as

meio de uma vivência prática. Espera-se também fornecer instrumentos para o
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disciplinas de ensino híbrido, aproximando-os dessa modalidadede ensino, por
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inovadoras da Instituição, para o qual o programa de formação e capacitação de
professores tem dado suporte.
Figura – Trilha I do Ensino Híbrido

A trilha de Planejamento Reverso tem como objetivos: capacitar os professores
do UNIBH para as técnicas de planejamento reverso, dar suporte na construção
dos planos de aula dos professores da Instituição, construir sentido na avaliação
como processo de obtenção de evidências de aprendizagem e inserir as
metodologias ativas dentro de objetivos de aprendizagem claros e precisos.
A trilha está organizada em quatro estações, na primeira, virtual, são discutidos
temas ligados a profissionalização docente, à formação de uma comunidade de
aprendizagem e à teoria do planejamento reverso. A segunda estação é
presencial e trabalha a etapa dos objetivos de aprendizagem. O professor
aprende como se definem resultados esperados que possam ser medidos. Ela
dá suporte para a terceira estação, em que serão apresentadas técnicas para
definir a avaliação – utilizando evidências de aprendizagem eficientes. A terceira
e última estação trata de metodologias ativas e essa é flexível, no sentido de que
o professor pode escolher qual quer fazer: trabalho em grupo, gamificação, peer
instruction ou world café e painel integrado. Ao final da terceira estação o
professor terá um plano de aula todo reformulado, muito bem construído e terá
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aprendido as técnicas necessárias para produzir todos os outros que precisar.
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Figura 16 – Trilha II do Ensino Híbrido

O eixo de acompanhamento pedagógico está relacionado à possibilidade de
todos os professores serem acompanhados e apoiados pela equipe acadêmica
da Reitoria para a formulação de novas práticas docentes. Em um primeiro
momento, esta supervisão dos professores é realizada de acordo com a
demanda daqueles que sentirem necessidade desse tipo de apoio. Acredita-se
que, com o tempo, os professores verão cada vez mais valor nessa atitude
colaborativa e se tornará mais universal. Os professores têm acesso à reserva
de materiais pedagógicos e espaços diferenciados de aprendizagem, como as
salas de metodologias ativas. O acompanhamento pedagógico é de
responsabilidade de um professor “âncora”, gestor do programa, que
supervisiona os tempos e movimentos do Sala+: os grupos de estudo, a
alimentação das plataformas Google Classroom e iLang, a concepção e
validação das oficinas, a participação dos professores e a geração de
indicadores.
A avaliação da eficácia do Sala+, por sua vez, é feita por meio de triangulação
múltipla, considerando-se os seguintes indicadores:
(1) Avaliação de percepção dos professores
(2) Grupo focal com professores
(3) Grupo focal com estudantes
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(4) Avaliação institucional
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(5) Número de inscrições no Prêmio Padre Geraldo Magela Teixeira

66

(6) Número de publicações dos participantes dos grupos de estudo
(7) Número de inscritos nas oficinas, para verificar a atratividade
(8)

Número

de

trabalhos

inscritos

nos

eventos

acadêmicos

interinstitucionais (Simpósios Sala+).
O passo seguinte do Programa será criar diferentes linhas de estudo para que
os professores envolvidos no Sala+ possam acumular carga horária suficiente e
obter um certificado de curso de especialização em Aprendizagem Ativa, em
Mentoria, em Inovação no Ensino Superior etc. Proposta que se inicia no
quinquênio 2017-2021, conforme proposta registrada neste documento.
5.3.5.1.2.2.

Programa STHEM

O sucesso dos estudantes em educação superior nas áreas de Ciência,
Tecnologia, Humanidades, Engenharia e Matemática (STHEM - Science,
Technology, Humanity, Engineering and Mathematics) é uma preocupação
quase universal. No contexto brasileiro, o desafio fundamental é o papel da
educação superior e a importância da inovação em relação à qualidade da
educação. Universidades podem responder a esses desafios por meio da
melhoria do ensino e da qualidade de aprendizagem, assim como explorar
possíveis ligações com professores do Ensino Médio e Técnico/Profissional para
melhor preparar estudantes para a educação superior.
Com esse objetivo estabelecemos o convênio com a Laspau, organização ligada
à Universidade de Harvard, que visa capacitar os professores do UNIBH quanto
ao uso das metodologias ativas de aprendizagem, além da possibilidade de

O Prêmio Padre Geraldo Magela Teixeira é uma iniciativa institucional para incentivar professores a
desenvolverem práticas pedagógicas inovadoras, individuais ou em grupo.
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5.3.5.1.2.3.

Programa Finlândia

Fundamentado no Acordo de Cooperação Internacional assinado em 2017 pelo
Grupo Ânima Educação e a Universidade da Finlândia, foi iniciado um Programa
Internacional de Certificação docente, que contou com o lançamento de um edital
público que contemplou sete professores do Centro Universitário de Belo
Horizonte (UNIBH).
A Universidade da Finlândia é um consórcio que reúne os serviços educacionais
oferecidos por três eminentes universidades finlandesas de pesquisa: a
Universidade do Leste da Finlândia, a Universidade de Tampere e a
Universidade de Turku. Este Programa de Certificação é o primeiro projeto que
a Universidade da Finlândia realiza no Brasil. É um programa pedagógico
introdutório, promovido pela equipe da Faculdade de Pedagogia da Universidade
de Tampere e voltado a desenvolver competências essenciais para o trabalho
docente no ensino superior, relacionadas aos aspectos teórico-práticos de
suporte às aprendizagens e de organização do ensino inovador, em ambientes
virtuais versáteis e colaborativos.
A proposta é capacitar o participante para o pleno exercício da docência no
ensino superior, por meio de desenvolvimento de competências pedagógicas
que resultem em excelência curricular, processos de aprendizagem com alta
qualidade e em ambientes inovadores. Espera-se que, após concluir o
Programa, o participante seja capaz de:


Conceber,

conduzir

e

avaliar

atividades

de

aprendizagem

flexíveis/adaptativas, em ambientes de aprendizagem versáteis e
inovadores;


Dominar

questões

teóricas

centrais

relativas

ao

ensino

e

aprendizagem na educação superior;


Identificar e superar desafios pessoais e institucionais relacionados
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ao desenvolvimento de competências pedagógicas teóricas e
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Atuar como multiplicadores para os demais docentes da Instituição.

O Programa Teaching and Learning in Higher Education - Introduction to
University Pedagogy é composto por 4 módulos integrados e inter-relacionados,
abordando os seguintes temas e conteúdos:


MÓDULO 1 - Aprendizagem e engajamento dos alunos · Abordagem
de ensino centrada no aluno · Estudantes de hoje e de amanhã



MÓDULO 2 - Criando processos e ambientes de aprendizagem ·
Alinhamento construtivo: objetivos de aprendizagem, métodos de
ensino e avaliação · Modelos curriculares alternativos de apoio à
aprendizagem · Atmosfera e o papel do grupo na aprendizagem ·
Ambientes flexíveis de aprendizagem e aprendizagem on-line



MÓDULO 3 – Tópicos especiais do ensino na universidade ·
Integração entre pesquisa e ensino · Processos de supervisão
acadêmica · Especialização em ensino acadêmico



MÓDULO 4 – Construindo conhecimentos pela prática e pela troca de
experiências . Prática pedagógica aplicada ao ensino. Seminário de
apresentação final – troca de experiências

O Programa terá duração de 20 semanas, perfazendo carga horária total de 270
horas efetivas de estudo, correspondentes a 10 ECTS (European Credit Transfer
System): 1 ECT = 27 horas. Além de uma formação internacional, o UNIBH
espera ainda promover a valorização docente e continuar o seu projeto
primordial, que é transformar o país pela educação.
5.4.

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

O corpo técnico-administrativo é constituído de pessoal colocado à disposição
da Instituição para prestar serviços não especificamente docentes, de acordo

foco primeiro é resguardar a consecução dos objetivos organizacionais,
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com as normas da legislação trabalhista em vigor e com a Mantenedora. Seu
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Vice-Presidência Acadêmica etc.) e os clientes, aqui representados pelos
alunos, professores, pares e a comunidade em geral.
5.4.1.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

Existe na IES a política de Recrutamento e Seleção. Essa política prevê que se
priorize, inicialmente, a prática do recrutamento interno sempre que surja a
necessidade de contratação de um novo funcionário administrativo, ou seja, para
os colaboradores do que já atuam na IES. Para participar do processo interno, o
colaborador, além de atender aos requisitos da vaga, precisa ter mais de seis
anos como colaborador da IES ou mais de seis meses desde sua última
movimentação.
Caso a posição não seja preenchida com candidatos internos, abrimos
recrutamento externo. Dependendo da particularidade da posição é feito
recrutamento misto (interno e externo).
Todas as nossas posições são extensivas a Pessoas com Deficiência, deste
modo, sempre que surge uma nova possibilidade de contratação, consultamos
nosso banco de currículos ou realizamos divulgação para esse público, por meio
de sites específicos ou parcerias, com o objetivo de promovermos a inclusão.
Concluído o recrutamento interno e/ou externo, é realizado processo seletivo que
visa identificar características do perfil dos candidatos à ocupação do cargo, bem
como potencialidades que poderão ser desenvolvidas ao longo de sua trajetória
profissional.
Após o levantamento dessas características, é realizada uma avaliação dos
requisitos definidos na descrição de cargos e/ou solicitações específicas do
Provimento de Vaga.
O processo seletivo compreende as seguintes etapas:
1º Etapa – Triagem de currículo: é a etapa em que são selecionados
os candidatos que participarão das etapas subsequentes. Nesta etapa
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os requisitos exigidos para o cargo e se as condições oferecidas
poderão satisfazer o candidato.


2ª Etapa – Dinâmicas e técnicas de grupo ou entrevista com um
profissional do GP (definido em função do número de candidatos),
realizadas durante as entrevistas coletivas, provas situacionais,
dinâmicas de interação grupal, entre outras técnicas, com o objetivo
de avaliar: vivência na área pretendida, comunicação e interação com
o grupo, envolvimento e ritmo para realizar as atividades,
apresentação,

postura,

atenção,

concentração,

planejamento,

organização, delegação, dominância, introversão ou extroversão,
autocontrole, entre outras características.


3ª Etapa – Avaliação Psicológica, a qual é submetido o candidato
aprovado nas etapas anteriores. A avaliação psicológica tem como
objetivo

identificar

algumas

características

de

personalidade,

atenção, raciocínio geral e específico. A bateria de testes utilizada é
determinada de acordo com o cargo a ser ocupado.


4ª Etapa – Entrevista técnica individual, realizada pelo solicitante da
vaga ou responsável imediato pelo cargo. Tem como objetivo principal
levantar informações sobre o candidato em relação à experiência,
conhecimentos

específicos,

atitudes,

objetivos,

interesses,

características técnicas e pessoais relevantes para o cargo em
questão.


5ª Etapa – Referências do candidato interno (colaborador, estagiário,
aprendiz e autônomo), pesquisadas com a liderança imediata atual do
candidato, com o objetivo de levantar informações relevantes sobre o
seu desempenho, comportamento, relacionamento no âmbito da
Instituição, que podem influenciar a decisão final do processo seletivo.

resultado de uma avaliação conjunta entre GP e responsável imediato pelo
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comunicados aos solicitantes por meio de laudo ou retorno verbal. O GP se
coloca à disposição para o fornecimento de devolução da entrevista para
quaisquer candidatos que participaram do processo seletivo. Os candidatos
aprovados nas etapas da seleção, mas não escolhidos após avaliação final para
o cargo em questão, poderão ser mantidos no banco de profissionais aprovados
e encaminhados para outras vagas que sejam compatíveis com o seu perfil.
5.4.2.

POLÍTICAS

DE

QUALIFICAÇÃO, PLANO

DE

CARREIRA

E

REGIME

DE

TRABALHO
5.4.2.1.

Políticas de Qualificação

O UNIBH promove a capacitação e o desenvolvimento de seus colaboradores,
alinhando-os aos desafios e necessidades da Instituição, visando a maximização
do desempenho do seu capital humano e buscando o equilíbrio entre a vida
pessoal e profissional. O setor de Gestão de Pessoas atua de forma estratégica
desde o treinamento de boas-vindas aos novos colaboradores até ações
direcionadas à formação de lideranças e equipes, podendo planejar e executar
as ações em parceria com as pessoas.
A formação e capacitação do pessoal técnico-administrativo segue os seguintes
princípios, a saber:


Os programas de capacitação e desenvolvimento devem ser
elaborados de forma proativa, contínua e integrada, com base em
competências e resultados, pautados pela busca permanente de
melhorias, devendo, ainda, atender à legislação, aos requisitos
internos aplicáveis às exigências do cargo, à evolução dos processos
de trabalho e ao estágio tecnológico da Empresa;



O colaborador é o principal agente do processo de desenvolvimento,
comprometendo-se a disseminar o conhecimento adquirido e
transformar sua capacitação e treinamento em soluções que
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O gestor é o estimulador, o facilitador e o responsável pelo processo
de capacitação e desenvolvimento do colaborador;



Nenhum colaborador pode, sem justificativa plausível, isentar-se dos
programas

de

formação

e

capacitação,

sem

as

devidas

responsabilizações;


As

iniciativas

individuais

de

formação

e

aperfeiçoamento

profissionais, compatíveis com as necessidades empresariais, devem
sempre ser incentivadas.

5.4.2.1.1. Diagnóstico das Necessidades de Aprendizado
Visando identificar pontos a serem desenvolvidos e a necessidade de
capacitação dos profissionais, realizar-se-á levantamento periódico em todas as
áreas da Instituição. O setor de Gestão de Pessoas atua em parceria com as
lideranças para localizá-los e desenhar planos de ação. Diversos projetos e
iniciativas foram implementadas nesse sentido, alcançando repercussão
bastante positiva entre os colaboradores técnico-administrativos.
5.4.2.1.2. WS2
Em 2016, foi criada a WS2 (Work Skills School), com o objetivo de oferecer não
somente a formação técnica, mas também em aspectos comportamentais, de
forma interativa e com metodologias ativas. A WS2 tem três pilares
fundamentais que sustentam as ações de desenvolvimento:


A formação do ser humano, para ser protagonista de suas escolhas
e história.



Do cidadão, fortalecendo a consciência de seus direitos e deveres
enquanto cidadão, contribuindo para que sejam formadores de



E também do profissional, para que aprimore as competências,
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opinião.
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sustentabilidade do negócio, preparando-os para os desafios da
organização.
Os treinamentos possibilitam o desenvolvimento de habilidades técnicas,
comportamentais e de liderança, essenciais para o crescimento profissional e
pessoal dos colaboradores na Instituição; também compõem o escopo de
treinamentos seminários, cursos híbridos (EAD e presencial), e games
interativos.
Este programa também contempla as indicações dos cursos obtidas por meio do
levantamento anual de necessidades de treinamento e desenvolvimento. Em
2016, também foi constituído um Comitê de Treinamento, onde quinzenalmente
se discutem as nossas maiores demandas de treinamentos técnicos e
comportamentais. Este comitê é composto pelas consultoras do Gestão de
Pessoas de todas as IES que fazem parte do Grupo Ânima Educação (holding
do UNIBH).
5.4.2.1.3. Fórum de Líderes
O Fórum de Líderes acontece mensalmente com todos os líderes intermediários,
Reitoria e Gestão de Pessoas. O objetivo é estabelecer maior proximidade entre
as lideranças e a Reitoria, alinhar informações, desenvolver e estabelecer
momentos de troca de experiências e boas práticas.
O Fórum de Líderes é o espaço utilizado para alinhamento das informações, no
qual se apresentam as novas lideranças, proporcionando integração entre elas.
Também como forma de inspiração, socialização e compartilhamento de boas
práticas, a cada mês um líder fica responsável por compartilhar com os colegas
uma boa prática que tenha implementado em seu setor e obtido retorno positivo,
tanto nos processos quanto no clima organizacional.
5.4.2.2.

Plano de Carreira

e corpo docente estimulado e com alta aderência aos objetivos que norteiam
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A preocupação em manter nosso quadro de profissionais técnico-administrativos
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progressão na carreira. Assim, nossa política de remuneração e progressão será
atualizada e tem como objetivos principais:


Adotar critérios únicos, com normas simples e claras;



Facilitar a identificação dos cargos e salários;



Remunerar os funcionários de forma justa e igualitária;



Buscar a satisfação dos colaboradores;



Reter e reconhecer talentos;



Aumentar a produtividade.

A estrutura de cargos e salários da Instituição é composta por carreiras, nas
quais os cargos estão agrupados em classes em função de seu valor relativo.
Cada classe possui uma faixa salarial que permite o enquadramento objetivo de
todos os ocupantes dos cargos nela enquadrados.
5.4.2.3.

Regime de Trabalho

Todos os colaboradores que ocupam cargos de natureza técnico-administrativo
são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), podendo ser
contratados com carga horária máxima de 44 horas semanais ou para jornada
reduzida

(22h,

30h,

36h),

definida

de

acordo

com

a

categoria

profissional/profissões regulamentadas que realizam jornada especial de
trabalho ou em comum acordo entre as partes, recebendo, assim, salário
proporcional à jornada praticada.
5.5.

POLÍTICAS DE BENEFÍCIOS (CORPO DOCENTE E CORPO

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO)
A política de benefícios é orientada, em linhas gerais, pela Mantenedora da IES
(Instituto Mineiro de Educação e Cultura) e pela própria IES, uma vez que sua

e oportunidades, por seus docentes e colaboradores técnico-administrativos. O
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objetivo de tais políticas é de garantir que seus benefícios contribuam para a
melhoria das condições de trabalho, sua maior segurança e a preservação do
equilíbrio entre a vida laboral e a pessoal.
Cabe à Gestão de Pessoas a aplicação e o acompanhamento dessa política de
benefícios, sempre zelando para que essa concessão aproxime a Instituição de
seu corpo funcional, atendendo às suas necessidades e às de seus familiares,
sem perder de vista o cumprimento dos acordos firmados nas Convenções e
Acordos Coletivos, bem como a irrestrita observância da CLT. Dentre os
principais benefícios, destacam-se:
a.

Bolsas de Estudos

O corpo docente e o corpo técnico administrativo, bem como seus dependentes
legais, possuem o direito de estudar com bolsas de estudo integrais nos cursos
oferecidos pela Instituição (Graduação, Licenciatura e Tecnólogos).
b.

Vale Transporte

O empregado que utiliza qualquer tipo de transporte público, municipal ou
intermunicipal, para o trajeto residência/trabalho e trabalho/residência, pode
solicitar o vale transporte. O crédito para recarga do bilhete único fica disponível
no primeiro dia de cada mês. O valor do desconto é de até 6% do salário, sendo
o valor excedente subsidiado pela IES.
c.

Vale Refeição

Os funcionários técnico-administrativos, que cumprem carga horária Integral têm
direito a esse benefício.
d.

Vale alimentação

Os funcionários administrativos podem receber mensalmente cesta básica ou
vale alimentação, de acordo com o estabelecido nas convenções coletivas das
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e.

Assistência Médica

O UNIBH oferece plano de saúde com coberturas básicas para consultas,
exames e internação em enfermaria, conforme estabelece a legislação vigente,
para todos os empregados e seus dependentes.
f.

Seguro de Vida

Benefício opcional.
g.

Previdência Privada

A adesão ao Plano de Previdência Complementar é opcional.
k.

Empréstimo Consignado/Bancário

O UNIBH oferece para os seus colaboradores a concessão de empréstimo
bancário consignado. As parcelas não podem ultrapassar ao limite estabelecido
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6.

CORPO DISCENTE

6.1.

FORMAS DE ACESSO

O ingresso aos diversos cursos de graduação do UNIBH se dá por meio do
Processo Seletivo, que é realizado duas vezes por ano. As provas, que têm
caráter multidisciplinar, testam a capacidade de raciocínio, análise e crítica e
destinam-se a avaliar os conhecimentos ministrados nas diversas formas de
escolaridade dos ensinos fundamental e médio.
Semestralmente, o UNIBH realiza ainda Processo Seletivo para Preenchimento
de Vagas, ocasião em que é feita a análise curricular do candidato e espera-se
que esta ação possibilite:


reingresso no ensino superior de graduados, em geral, para obtenção
de novo título;



reopção para alunos que queiram realizar outro curso afim;



transferência de universitários de outras instituições para o UNIBH.

A admissão aos cursos de pós-graduação lato sensu é efetuada através de
processo seletivo semestral, cujas regras vêm dispostas em edital próprio,
conforme as especificidades das áreas. Para cursos de Mestrado, a admissão
se faz por meio de processo seletivo, que compreende as seguintes etapas:
a)

Teste escrito de proficiência em inglês;

b)

Análise do curriculum vitae;

c)

Entrevista com os candidatos por banca formada por professores do
curso, versando sobre currículo, histórico e aspectos técnicos da área
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6.2.

PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO

6.2.1.

APOIO PEDAGÓGICO

6.2.1.1.

Atendimento Psicopedagógico

O Núcleo de Orientação Psicopedagógica e Inclusão – NOPI, busca auxiliar no
desenvolvimento integral dos discentes, contribuindo para um ambiente inclusivo
fundamentado nos princípios da diversidade, da solidariedade, do diálogo e do
respeito às diferenças, garantindo o convívio harmônico, produtivo e saudável
entre os membros que integram a comunidade acadêmica do Centro
Universitário de Belo Horizonte.
O setor ainda oferece suporte psicopedagógico nos processos cognitivos,
emocionais, sociais, culturais e pedagógicos do estudante, atuando sobre os
múltiplos fatores que possam interferir em seu desenvolvimento integral e em
questões ligadas à aprendizagem e à convivência acadêmica. Oferece ainda
subsídios para os docentes em seu trabalho em sala de aula, contribuindo para
a formação humana, política, social e profissional da comunidade acadêmica
Entre as suas atribuições, destacam-se:


Atender ao aluno e professor que buscam atendimento, bem como a
casos específicos encaminhados, tais como alunos com dificuldades
acadêmicas, de aprendizado e de relacionamento;



Realizar diagnósticos sobre causas das dificuldades de aprendizagem
e/ou comportamentais de alunos;



Assessorar nas dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos
discentes;



Acompanhar a adaptação e o percurso acadêmico de alunos com



Realizar encaminhamentos a profissionais e serviços especializados
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Estimular a permanência e criar meios para desenvolvimento do
senso de pertencimento dos estudantes;



Privilegiar e promover a inclusão social, a equidade e as políticas de
ação afirmativa na IES.



Propor e realizar oficinas, rodas de conversas e debates com
temáticas sobre inclusão e diversidade.

Entre os serviços oferecidos, encontram-se: Atendimento individual; Escuta e
aconselhamento; Orientação pedagógica; Encaminhamentos de acordo com a
demanda específica; Intervenção em sala de aula; Avaliação e promoção das
condições de acessibilidade física, atitudinal e tecnológica; Promoção da
inclusão do aluno (com ou sem deficiências) ao ambiente escolar; Apoio aos
docentes: orientações para o trabalho com alunos com necessidades
educacionais especiais, deficiência, TDAH ou transtornos do espectro autista;
entre outros.
Todo o trabalho desenvolvido pelo NOPI, em cada um dos serviços listados
acima, pode ser revisitado nas “Políticas Acadêmicas” deste documento.
6.2.1.2.

Monitoria

Visando contribuir para a melhoria do ensino de graduação, por meio do
estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas, a monitoria
propicia o desenvolvimento de atividades de reforço escolar aos alunos, de modo
a superar problemas de repetência, evasão e falta de motivação.
Ao propor formas de acompanhamento de alunos que apresentem dificuldades
e pesquisando metodologias de ensino adequadas ao ensino da disciplina em
questão, o UNIBH intensifica o programa de monitoria fortalecendo a articulação
teoria/prática e a integração curricular em seus diferentes aspectos e
promovendo a cooperação acadêmica entre discentes e docentes, de modo a

discentes e/ou auxiliar o professor no desenvolvimento de atividades, sendo
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estreitar o relacionamento entre alunos e professores.
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vetado substituí-lo em qualquer circunstância. Os monitores são selecionados
com base em critérios previamente estabelecidos e são supervisionados
diretamente pelo docente da disciplina. A monitoria pode, também, atender a
demandas específicas, como auxiliar os estudos de um aluno com deficiência.
6.2.1.3.

Nivelamento

Todos os ingressantes dos cursos de graduação (bacharelados, tecnólogos e
licenciaturas) do UNIBH passam pelo Nivelamento, atividade complementar
obrigatória que tem como finalidade desenvolver as habilidades básicas de
raciocínio lógico (Matemática) e de interpretação de texto (Língua Portuguesa),
bem como reciclar habilidades e conceitos do Ensino Médio, como Biologia,
Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, distribuídas conforme
o curso escolhido pelo aluno, cujos conhecimentos são indispensáveis para seu
bom aproveitamento acadêmico.
O Nivelamento é realizado com a utilização do ADAPTI, uma plataforma de
atividade adaptativa individual, que propõe atividades diferentes para cada aluno
a partir dos índices de acerto e erro às tarefas de aprendizagem. Trata-se de
plataforma de aprendizagem individualizada que utiliza softwares que propõem
atividades diferentes para cada aluno, sob medida, a partir de suas respostas e
reações às tarefas. Essa mensuração de desempenho também é usada para
traçar um mapa de conteúdos, para cruzar as disciplinas e fazer avançar em
cada uma delas.
O Programa ocorre a partir de uma avaliação prévia do aluno (processo
seletivo/vestibular), propondo-se missões de acordo com os conhecimentos
necessários para que cada discente possa ter um melhor rendimento no curso
escolhido. Para cada missão são disponibilizados conteúdos diferentes.
Para alunos ingressantes pelo Enem, por transferência ou por obtenção de novo
título, o próprio sistema indica questões para medir o nível de conhecimento e,
a partir das respostas, designa missões para aprimorar o conhecimento desses
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A plataforma objetiva, ainda, identificar as potencialidades e dificuldades dos
alunos por meio de relatórios e diagnósticos de desempenho detalhados. Essa
mensuração é utilizada para traçar um mapa de conteúdos do Ensino Médio com
as necessidades de reciclagem, cruzando as disciplinas, de modo que se
consiga avançar simultaneamente em cada uma delas. Os resultados mostram
que, alunos que cursam integralmente o programa, têm vinte vezes mais
chances de serem aprovados nas disciplinas regulares de seu curso.
Por se tratar de atividade obrigatória e prevista no plano curricular dos cursos,
para obtenção do diploma o aluno deve cumprir toda a carga horária prevista;
realizadas as atividades, contabilizam-se automaticamente essas horas no plano
curricular do aluno. Durante o período letivo, o ambiente virtual fica disponível
para acesso, tendo o aluno até último dia letivo do semestre para concluir suas
atividades.
Com base na plataforma ADAPTI, a Instituição busca aperfeiçoar seu ciclo
pedagógico, acompanhando o desenvolvimento acadêmico do aluno. A IES, ao
aliar educação e tecnologia, procura identificar e trabalhar de forma específica
as necessidades de cada discente. Como consequência, há a melhoria
significativa da qualidade de ensino, contribuindo para o alcance da constante
busca pela excelência acadêmica.
6.2.1.4.

Central de Carreiras e Mercado de Trabalho - CCMT

A Central de Carreiras e Mercado de Trabalho - CCMT - desenvolve atividades
para promover a aproximação entre aluno, o mundo acadêmico e o mercado de
trabalho, visando desenvolver competências técnicas, socioemocionais em
atividades de cunho social, profissional cultural e transcultural. A área é
responsável pela gestão, documentação e encaminhamentos referentes a
processos de estágio, convênios com empresas, monitoria, eleição e
desenvolvimento de líderes de turma, orientação profissional, consultoria de
currículos e oficinas que auxiliem alunos, egressos e futuros alunos no
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6.2.2.

APOIO FINANCEIRO

A política educacional que orienta a Instituição em suas ações sociais faz emergir
o reconhecimento de que é preciso contribuir para a acessibilidade da população
ao ensino superior. Assim, o apoio financeiro prestado pelo UNIBH aos seus
alunos vincula-se ao seu compromisso social e se sustenta por iniciativas
próprias e de sua Mantenedora, através de um extenso e variado programa de
financiamentos e outras alternativas oferecidas aos alunos para viabilização de
seus estudos.
Considerando o acesso ao ensino de qualidade como condição essencial para a
superação das desigualdades sociais, bem como assegurar a permanência e a
possibilidade de conclusão dos estudos do aluno, o UNIBH promove políticas
para oportunizar essas condições ao discente, e poderá oferecer:


Programa Universidade para Todos – PROUNI: Programa do
Ministério da Educação (MEC) que oferece bolsas de estudos em
instituições de educação superior privadas a estudantes que
cumpram seus requisitos.



Fundo

de

Financiamento

Estudantil

(FIES):

Programa

de

financiamento dos estudos do Governo Federal, dando prioridade
àqueles que têm situação econômica menos privilegiada.


UNIBH Juro Zero – Parceria PRAVALER: Programa privado de
financiamento estudantil em parceria com a Ideal Invest, permitindo
ao estudante financiar seu curso de graduação em até o dobro do
tempo de sua duração.



Descontos

na

mensalidade:

SAEEMG,

Sinpro,

colaboradores/professores UNIBH, parentesco, ex-aluno, Vivência
Premiada (acima de 60 anos), promocional, segundo curso na própria



Garantia Estudantil: a IES arca com até cinco mensalidades caso o
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6.3.

ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA

O UNIBH tem realizado estudos e participado de seminários nacionais visando
reconhecer os fatores determinantes da evasão, especialmente aqueles em que
pode contribuir para intervir de forma eficiente, com vistas à sua redução, sempre
em consonância com sua finalidade como instituição de ensino superior.
Dentro da IES, foram realizados levantamentos por parte das Coordenações de
Curso, que apontam, além da questão econômica – vista erroneamente muitas
vezes como fator determinante único –, uma formação acadêmica prévia
deficiente, dificuldade de aprendizagem e falta de apoio familiar. Para sanar
essas dificuldades encontradas inicialmente, são imprescindíveis as ações
realizadas dentro dos programas de apoio pedagógico e financeiro, na medida
em que fornecem o suporte adequado para que o aluno possa vencer alguns dos
principais obstáculos à consecução dos seus objetivos, nos níveis pessoal e
profissional.
Todos os esforços institucionais são envidados para o atingimento da taxa de
evasão zero. Desde o seu ingresso, o aluno vê-se diante de soluções que
sustentem sua permanência na IES sejam elas de cunho pedagógico – como o
Adapti, os conteúdos curriculares institucionais etc. – quanto as de cunho
financeiro – como os financiamentos, as bolsas de estudo e o aproveitamento de
disciplinas de outros cursos e/ou instituições ou as de cunho psicológico – como
a atuação incisiva e inclusiva do NOPI.
6.4.

ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO

As transformações significativas nos processos produtivos pelas quais passa a
humanidade e a velocidade na dinâmica social e cultural sinalizam a
necessidade de constante atualização dos profissionais em todos os segmentos
da sociedade. Nesse sentido, as instituições de ensino superior devem incluir em
suas metas, mecanismos para estudo das demandas profissionais.
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Um desses mecanismos é a política de acompanhamento de egressos e a
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Assim, o UNIBH vem buscando alternativas capazes de influenciar no campo de
atuação dos profissionais que ele forma, não só através do ensino como também
por meio da produção de conhecimento sobre a realidade na qual esses
profissionais atuarão e sobre as formas e procedimentos para realizar essa
atuação. Dessa maneira, avalia continuamente os resultados sociais de sua
atividade, entendendo que o planejamento de um currículo de curso pode, com
essas condições, ser continuamente reorientado para a obtenção de resultados
sociais

significativos,

visando

garantir

o

atendimento

às

exigências

mercadológicas, para que o egresso possa ser absorvido no seu campo
profissional. Avaliar o que ocorre fora do ensino escolar e depois dele pode
auxiliar na obtenção de maior clareza sobre como a escola - especialmente a
Instituição - está contribuindo na resolução dos problemas sociais, na sua
manutenção ou no seu aumento.
O processo de formação acadêmica nos cursos de graduação levará a algum
tipo de exercício profissional de modo gradual, desde o início do curso. Pretendese constituir em objeto de estudo a relação entre aquilo que é feito durante o
curso e o que é realizado pelo aluno após sua saída do curso e ingresso no
mercado de trabalho. O curso determina o perfil profissional do concluinte a ser
construído, mas também sofre as influências dos profissionais por intermédio
dos alunos. É evidente a influência da qualidade de um curso na vida profissional
de um egresso, mas é preciso lembrar que a imagem do curso também vai ser
refletida no sucesso ou insucesso do mesmo.
O ex-aluno possui dois tipos de informações imprescindíveis à avaliação do
ensino, a partir de dados externos ao UNIBH: a formação acadêmica (o que ele
diz e faz é uma das melhores evidências sobre os resultados do ensino) e o
exercício profissional (quem o realiza é o próprio ex-aluno). Os egressos são
questionados sobre participação em atividades de iniciação científica, de
extensão, monitoria e avaliam o que lhes foi exigido durante o curso e as
atividades práticas. Avaliam, ainda, a estrutura física do UNIBH e opinam sobre
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a contribuição dos estudos realizados na Instituição para a sua entrada no
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Nesse sentido, os ex-alunos destacam a contribuição dada pelo curso para a
reflexão sobre a realidade e o desenvolvimento de competências.
No próximo quinquênio, o acompanhamento do egresso será considerado como
uma das principais alavancas de transformação do UNIBH, a partir da
organização interna de uma Central de Carreiras, com uma função de agregar
alunos e, por intermédio de sua alocação no mercado de trabalho, acompanhar
sua trajetória no mercado profissional.
6.5.

ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL

O corpo discente do Centro Universitário de Belo Horizonte é constituído de
estudantes de cursos de graduação (bacharelado, licenciatura, tecnologia) e os
de pós-graduação (lato sensu), insertos aí os que fazem parte dos grupos de
pesquisa e de extensão. A representação estudantil é desempenhada
cotidianamente pela liderança de turma, cargo anual que tem por objetivo criar
uma ponte institucional com os discentes e neles desenvolver a competência da
liderança. Os alunos são eleitos pelos pares, sendo previamente informados da
existência de critérios para sua atuação.
6.5.1.

LIDERANÇA DE TURMA

O da liderança de turma trabalho é inaugurado com um evento, uma palestra
institucional, com todos os líderes escolhidos e funciona como uma capacitação.
Posteriormente, ao longo do ano, os alunos participam de reuniões com
departamentos, Vice-Reitoria, coordenação e a própria Central de Carreiras,
bem como de eventos de capacitação e alinhamento. As capacitações são
organizadas em quatro eixos: colaboração; comunicação; criatividade; e
inovação e empreendedorismo. A inovação tecnológica também orienta
essa relação, uma vez que fornecemos um módulo online, disponível no
iLang, para orientar a esses líderes recém-constituídos. São trazidos
professores, empresas e profissionais da área que contribuem na formação dos
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estudantes.
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Evento de líderes (orientações gerais e capacitação)



Reuniões semestrais (compartilhamento de experiências e orientações
gerais)



Capacitações (Trilha de formação)



Certificação: Emissão de certificados dos líderes – para abatimento
de ACG.

Premissas para a emissão certificados:
o Participação, no mínimo, de uma reunião com a turma (comprovação por
meio de ata assinada pela turma) e/ou reunião com coordenador do curso;
o Participação, no mínimo, de uma reunião com Comitê de Líderes e/ou
participação do Encontro de Líderes;
o Participação, no mínimo, de uma formação oferecida pela CCMT conforme
orientações em anexo (presencial e/ou online).

Por meio do gráfico a seguir é possível visualizar a distribuição dos 694 líderes de turma
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* Em “Engenharia”, estão agrupados os líderes de turma de todos os cursos de Engenharia, de todos os
campi do UNIBH.
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da Instituição:
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Analisando por Instituto, o gráfico ganha a seguinte estrutura:

O projeto com os líderes de turma teve início no primeiro semestre de 2010.
6.5.2.

DIRETÓRIOS ACADÊMICOS

Os discentes do UNIBH têm plena liberdade de associação e estão organizados
em diretórios acadêmicos, núcleos de práticas, consultorias juniores etc., cuja
organização e funcionamento devem ser estabelecidos em seus próprios
estatutos. Estão representados nos colegiados e nos níveis nos quais essa
representação é recomendada. Com a Instituição, esses grupos organizados e
democraticamente constituídos mantêm uma convivência saudável e regulada
pelo interesse genuíno de oferecer o melhor aos alunos que de ambos fazem
parte. Além disso, o UNIBH vê esses espaços como espaços de aprendizagem
nos quais os alunos aprendem a negociar, a resolver conflitos, a se posicionar
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como sujeito de direitos e deveres, e, finalmente, como cidadão.
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Diretórios atualmente registrados:
Diretório Acadêmico Ada Byron (Computação)
Diretório Acadêmico das Ciências da Comunicação
Diretório Acadêmico de Direito
Diretório Acadêmico de Educação Física
Diretório Acadêmico de Medicina
Diretório Acadêmico de Relações Internacionais
CACE UNIBH
DUE

6.5.3.

DIRETÓRIO CENTRAL DO ESTUDANTE – DCE

O DCE é único para o Centro Universitário de Belo Horizonte. Em 2017, sua
representação atual é composta pela chapa eleita em 2017, “Tese Aliança”, para
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mandato de agosto de 2017 a agosto de 2018.
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7.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Em 2004, o UNIBH criou e implementou sua Comissão Própria de Avaliação
(CPA), a partir da publicação da Lei nº 10.861/2004 (Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior - Sinaes). O Sinaes tem por objetivo avaliar o
ensino superior, em nível de graduação, considerando-se três modalidades de
avaliação: (1) a avaliação das instituições de ensino superior (avaliação externa
e autoavaliação), (2) avaliação dos cursos de graduação oferecidos e (3)
ENADE.
A Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário de Belo Horizonte
(CPA), instituída pela Portaria nº 41, de 15 de março de 2004, é a responsável
pela condução dos processos de avaliação interna do UNIBH, pela
sistematização e prestação das informações solicitadas ao Ministério da
Educação (MEC). Compete à CPA deliberar sobre os critérios, métodos de
análises e procedimentos de avaliação no UNIBH, bem como definir as ações a
serem tomadas de acordo com os resultados obtidos nas avaliações.
De acordo com a legislação vigente e em conformidade com o Regimento
Interno, a CPA possui autonomia em relação aos demais órgãos da Instituição.
Na composição da CPA está garantida a representatividade dos corpos docente,
discente e técnico-administrativo, além do representante da sociedade civil
organizada. A atual CPA do UNIBH foi instituída por Portaria nº 02/2016.
O Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) entende que a avaliação deve
ser considerada como processo global e integrado, que orienta o Projeto
Pedagógico Institucional, no qual a responsabilidade é de todos os membros que
fazem parte da Instituição, observadas as metas prioritárias a serem
perseguidas. Nesse sentido, a finalidade do processo avaliativo deve ser
previamente estabelecida, a fim de que os mecanismos da avaliação estejam em
consonância com a sua missão prioritária, que é a Excelência no Ensino,
analisando-se, ainda, os seus múltiplos aspectos de ensino, investigação
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científica, extensão e gestão, com vistas ao aperfeiçoamento da qualidade
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acadêmico-administrativa das suas atividades.
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A pretensão é que o marco-referencial adotado pela Instituição permita
desenvolver

um

transformadoras,

processo

que

coletivamente

pressuponha
concebidas,

a

realização

privilegiando

de

um

ações
modelo

interdisciplinar e integrado.
É mister acentuar que as atuais propostas pedagógicas orientam uma postura
em que a Educação deve privilegiar a produção do conhecimento, partindo de
uma reflexão crítica da relação homem-mundo. Os avanços só poderão ser
concebidos à medida em que venham a refletir os paradigmas nos quais a
instituição se fundamenta, para determinar seus processos internos, e o nível de
intervenção que se faz necessário para atingir os objetivos proclamados.
Assumir o processo de autoavaliação significa assumir um desafio decisivo para
o desenvolvimento pleno da gestão efetiva da qualidade acadêmicoadministrativa, na Instituição.
A construção democrática desse processo tem, como princípio básico, o respeito
à autonomia e à liberdade acadêmica, admitindo, portanto, a existência de
conflitos, que servirão como pontos de partida para discussões e redefinições na
implementação da Política de Avaliação Institucional.
A Política de Avaliação Institucional funciona como uma proposta norteadora dos
procedimentos metodológicos que orientam o processo avaliativo sendo,
portanto, aberta a ampliações que enriqueçam as informações necessárias para
se proceder à melhoria progressiva da qualidade acadêmica.
Assim sendo, é de extrema importância que a própria comunidade acadêmica
identifique seus problemas e aponte as formas de corrigi-los, permitindo traçar
um projeto de qualidade que considere o estado em que a Instituição se encontra
e onde pretende chegar, observando as condições concretas que lhe são
inerentes. A Avaliação Institucional do UNIBH tem, por finalidade principal, a
análise valorativa dos processos acadêmico-administrativos, em conformidade

a)

A tomada de decisão, com vistas ao aperfeiçoamento e fortalecimento
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institucionais;
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com o que preceitua seu Projeto Pedagógico Institucional, de modo a possibilitar:

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

b)

A proposição de programas especiais;

c)

A formulação de propostas que viabilizem o reordenamento estrutural
e/ou orgânico de setores específicos da Instituição.

Dessa forma, a condução do processo de avaliação institucional deverá ratificar
suas finalidades,

privilegiando,

internamente,

o binômio

autonomia

–

responsabilização, por meio do questionamento reconstrutivo (DEMO, 1997).
No processo de Autoavaliação, o UNIBH trabalha com os seguintes princípios
norteadores:
Figura – Princípios norteadores

Melhoria e
Aperfeiçoamento
Apresentação
dos Resultados

Construção
Coletiva

Avaliação

Institucional

Fonte: Comissão Própria de Avaliação, 2017.

A Avaliação Institucional do Centro Universitário de Belo Horizonte estabelece
como premissas básicas para o seu modelo educacional:

o compromisso

institucional, a negociação permanente e a relevância na implementação das
ações para o aperfeiçoamento da qualidade das atividades acadêmicoadministrativas e atingir a excelência no ensino.
A avaliação do UNIBH colabora, em seus diversos aspectos, para que a reflexão
de todas as atividades desenvolvidas na Instituição leve ao aperfeiçoamento e a
mudanças em diferentes esferas, possibilitando à comunidade participar da
gestão universitária e da melhoria do desempenho acadêmico, particularmente

Os cursos estão em constante processo de autoavaliação, pois alunos e
são

ouvidos

e

consultados

sobre

impasses,

problemas,
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na relação pedagógica.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

insatisfações

ou

projetos

e

planos

de

trabalhos

pretendidos.

Tal

acompanhamento é feito por meio de reuniões com líderes de turma de cada
período, semestralmente, pelo coordenador do curso. Os resultados da
autoavaliação são informados a alunos, professores e ao corpo técnicoadministrativo, que têm a oportunidade de reunir-se e apontar potencialidades,
bem como fragilidades e ações para saná-las.
A autoavaliação tem como objetivos:


Instituir o processo de avaliação institucional como prática educativa
e investigativa;



Instituir a avaliação institucional como instrumento de informação, de
planejamento e de gestão;



Contribuir para a definição de políticas e o desenvolvimento de uma
cultura institucional, na qual a avaliação seja valorizada enquanto
espaço de reflexão e mudança das ações na IES;



Implementar mecanismos de avaliação de modo a efetivar um
diagnóstico institucional aberto a novos direcionamentos;



Constituir-se de um processo transparente de divulgação do
desempenho da instituição em relação ao processo da avaliação
institucional;



Identificar os pontos fortes e fracos da instituição, para reorientar as
ações acadêmicas;



Desencadear um processo de capacitação docente visando um
aprendizado acadêmico de qualidade.

O UNIBH entende que, mais do que simplesmente cumprir requisitos e normas
legais, a avaliação deve estar voltada para objetivos e metas mais abrangentes

eficiente, possibilitando melhor qualidade e efetividade social.
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e complexas. Nesse sentido, a Instituição requer uma avaliação independente,

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

A Autoavaliação é vista como um processo de autoconhecimento conduzido pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA), e que envolve todos os atores que atuam
na instituição, a fim de analisar as atividades acadêmicas desenvolvidas. É um
processo de indução de qualidade da instituição, que deve aproveitar os
resultados das avaliações interna e externa, bem como as informações
coletadas e organizadas a partir do PDI. Afinal, as ações de melhoria a serem
implementadas pela instituição dependem de sua própria compreensão e de seu
autoconhecimento.
Diante disso, o UNIBH prioriza o planejamento e avaliação contínuos, que levem
em conta a análise de sua situação, fundamentada em seu trajeto histórico, suas
dificuldades, suas possibilidades de expansão e, principalmente, na sua
condição de instituição privada destinada a cumprir uma finalidade acadêmica e
social em âmbito local, regional e nacional.
O processo avaliativo conta com a participação de toda comunidade acadêmica
da Instituição. Nesse sentido, são analisadas diversas informações, resultantes
da coleta e análise dos dados e dos documentos institucionais, tais como
sínteses e relatórios recebidos dos gestores institucionais, envolvendo o
universo dos cursos de graduação e pós-graduação da IES.
Dessa forma, os resultados obtidos privilegiam o atendimento das dez
dimensões propostas pelo SINAES e permitem compor um retrato da
comunidade acadêmica relativo aos aspectos avaliados e às condições gerais
de atendimento às demandas da Instituição, bem como o aprimoramento do
atendimento aos discentes e funcionários e da qualidade do Projeto Pedagógico
Institucional do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH).
7.1.

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O processo de Autoavaliação Institucional está devidamente implantado no
UNIBH, desde 2004. Esse processo é realizado em seis etapas:
Pesquisa do universo dos discentes, docentes, coordenadores, vice-
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reitor, diretor e corpo técnico-administrativo;
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2.

Revisão anual dos formulários de avaliação;

3.

Sensibilização dos participantes e aplicação via sistema on-line;

4.

Validação estatística dos instrumentos;

5.

Divulgação: apresentação e discussão dos resultados da avaliação
institucional;

6.

Elaboração do Plano de Ação.

A etapa de sensibilização, precedida de um período de preparação formal, foi
planejada para ser desenvolvida por meio de três programas: Plano de Avaliação
Institucional, Sensibilização da Comunidade Acadêmica e Sondagem do
Ambiente Interno.
A sensibilização da comunidade acadêmica deve ser objeto de ações
institucionais constantes, não podendo ficar restrita a um determinado momento.
A criação de uma cultura avaliativa é seu maior objetivo. Essa etapa se pauta
na preparação, pela via do convencimento, dos elementos que compõem a
comunidade acadêmica, para o início dos procedimentos que possibilitarão uma
visão diagnóstica global da instituição e a consequente adoção de medidas
necessárias ao aprimoramento qualidade dos processos acadêmicos.
O projeto de Avaliação Institucional da IES contempla ainda a avaliação dos
seguintes aspectos e de sua articulação com o PDI e PPC’s dos cursos:
a)

Missão e plano de desenvolvimento institucional, por meio de análise
de documentos e de relatórios de avaliação externa INEP/MEC;

b)

As políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, incluídos os
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente
no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
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memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; pela
análise dos projetos e ações de inovação social, de promoção dos
direitos humanos e da igualdade étnico-racial;
d)

A comunicação com a sociedade;

e)

As políticas de pessoal e de carreiras dos corpos docente e técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e
suas condições de trabalho;

f)

Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação;

g)

Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos,
resultados e eficácia da autoavaliação institucional;

h)

Políticas de atendimento aos estudantes;

i)

Sustentabilidade financeira.

Para garantir a efetividade do processo avaliativo, a CPA do UNIBH tem seu
Regulamento e Projeto de Autoavaliação Institucional fundamentado nas 10
dimensões do SINAES.
7.1.1.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

A autoavaliação é realizada, de forma quantitativa e qualitativa, a cada semestre,
de acordo com datas definidas no calendário acadêmico e em cronograma
específico.
O processo de autoavaliação se dá por meio do Sistema On-Line (SOL)
obedecendo à seguinte sistemática:


Aluno avaliando professor: avaliação realizada semestralmente;



Aluno avaliando infraestrutura e organização didático-pedagógica:
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Professor se autoavaliando e avaliando o coordenador: realizada
anualmente;



Coordenador se autoavaliando e avaliando seu corpo docente:
realizada anualmente;



Corpo técnico-administrativo se autoavaliando e avaliando a liderança
imediata: realizada anualmente.

No primeiro e no segundo semestres de cada ano, o discente avalia as condições
do processo de ensino-aprendizagem, que envolvem o corpo docente e a
abordagem do conteúdo e das atividades realizadas em sala de aula e fora dela.
Dentro do mesmo instrumento de avaliação, todos os setores do UNIBH são
avaliados, ficando disponível ao aluno uma área de texto livre, na qual podem
ser feitos elogios, reclamações, críticas e sugestões.
No segundo semestre, além da avaliação discente, ocorre a avaliação dos
coordenadores pelos professores e vice-versa, além da avaliação dos diretores
e técnicos administrativos por meio do Programa Aprimora.
O Aprimora é um programa anual de gestão de desempenho que busca mapear
as competências relevantes para a IES, com foco no aprimoramento e
desenvolvimento

dos

colaboradores.

O

programa

reforça

os

valores

institucionais, em especial a meritocracia. Essa avaliação de desempenho
contribui para sustentação das ações de treinamento, autoconhecimento,
gerenciamento do desempenho, carreira e sucessão, fortalecimento da cultura

Página

304

de feedback, além de melhoria contínua dos processos.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

Figura – Público-alvo da avaliação pelo Programa Aprimora

Gestor

Professor

Técnico

Administrativo

Fonte: Comissão Própria de Avaliação, 2017.

São premissas do Aprimora:
I.

Integrar às ações de Gestão de Pessoas, tais como: treinamento e
desenvolvimento, recrutamento e seleção, feedback, sucessão e
meritocracia;

II.

Conscientizar os líderes, colaboradores e professores da importância
da prática do desenvolvimento contínuo por meio da utilização da
ferramenta, que favorece a reflexão sobre comportamentos, atitudes,
feedback, e tomada de decisões a partir dos resultados;

III.

Integrar os instrumentos de avaliação individual do gestor acadêmico
e do professor;

IV.

Ter uma

leitura mais

profunda

sobre

o

desempenho

dos

colaboradores.
Os formulários do Aprimora foram construídos com base nas referências
internas, como os atributos de liderança e a carta de valores; em relação aos
professores e coordenadores também foram observados os atributos do
Programa Mérito Docente e da Avaliação Institucional, no que tange ao aspecto
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A autoavaliação é realizada, de forma quantitativa e qualitativa, a cada semestre,
de acordo com datas definidas no calendário acadêmico e em cronograma
específico.
7.1.2.

FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO

Os formulários de avaliação englobam os grupos descritos a seguir, com suas
respectivas dimensões:


Discente: avaliação do docente (organização didático-pedagógica;
estratégias de ensino-aprendizagem; avaliação da aprendizagem e
mentoria);

interdisciplinaridade;

coordenação;

curso;

turma;

comunicação; atendimento; processos; infraestrutura; biblioteca;
cantina; copiadora; informática.


Docente:

autoavaliação;

avaliação

das

turmas

que

leciona,

coordenação de curso; condições de trabalho e ambientes
institucionais.


Coordenador: autoavaliação; avaliação docente, condições de
trabalho e valores institucionais.



Diretor: autoavaliação, avaliação do trabalho do coordenador e
ambientes institucionais.



Técnico-Administrativo: autoavaliação; condições de trabalho e
ambientes institucionais.



Equipe de infraestrutura: condições de trabalho e ambientes
institucionais.

A avaliação do trabalho docente pelo discente é feita no chamado Formulário
Docente, com oito questões. Esta avaliação compreende todos os professores
da IES e produz resultados individuais, por curso e totais. Os docentes e os
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coordenadores de curso podem consultar os resultados no Serviço OnLine

Página

(SOL).

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

Sempre que necessário, após a validação estatística, o formulário pode sofrer
alterações ou até mesmo após discussões juntos às partes envolvidas na
autoavaliação da Instituição.
Os instrumentos de pesquisa utilizados são revistos periodicamente pela CPA,
Núcleo Acadêmico e Diretoria Acadêmica, de modo que tenham realmente a
capacidade de medir o que de fato se propõem a medir, e que os resultados
obtidos sejam confiáveis.
Métodos estatísticos são utilizados para a verificação da validade e da
confiabilidade dos instrumentos de avaliação.
A validação do instrumento de avaliação do UNIBH é feita de acordo com os
seguintes critérios:


Para cada instrumento, é feita a Análise Fatorial para verificar se os
itens são válidos;



O objetivo da Análise Fatorial é agrupar variáveis que, inicialmente,
acredita-se fazerem parte de um mesmo “grupo”;



Através de um teste de consistência é possível observar se alguma
variável se comporta de forma anômala em relação às demais.
Nesses casos, a variável é excluída da análise;



A cada semestre os formulários são validados estatisticamente pelas
técnicas apresentadas anteriormente. Quando alguns itens não são
validados, eles são retirados da compilação dos resultados o que
pode gerar novas dimensões.

O instrumento de avaliação passa pelas seguintes fases:


Fase 1: após o fechamento da Avaliação Institucional no Sistema
OnLine, inicia-se o processo de validação dos dados, utilizando

Página

307

técnicas estatísticas.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH



Fase 2: limpeza da base, retirando as variáveis não validadas e
turmas de baixa participação.



Fase 3: envio para geração dos resultados finais no sistema SPHINX
(software utilizado pelo UNIBH para a geração de resultados).

7.1.3.

TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS

Os dados obtidos a partir dos formulários (avaliação discente) aplicados
(instrumentos de autoavaliação) recebem tabulação por software estatístico e
são

validados

conforme

padrões

preestabelecidos.

Assim,

após

o

processamento das informações e limpeza da base de dados, é realizada a
validação do instrumento de avaliação. Para cada instrumento, é feita a Análise
Fatorial, para verificar se os itens são válidos.
A Análise Fatorial Exploratória (AFE) é um conjunto de técnicas multivariadas
que tem como objetivo encontrar a estrutura subjacente em uma matriz de dados
e determinar o número e a natureza das variáveis latentes (fatores) que melhor
representam um conjunto de variáveis observadas. Durante sua execução,
várias decisões são tomadas a fim de se obter uma estrutura fatorial adequada.
Dessa forma, todas essas decisões seguem critérios teóricos e metodológicos
claros (DAMÁSIO, 2012).
Além disso, durante a implementação da AFE é observado se a matriz de dados
é passível de fatoração, ou seja, é avaliado se os dados podem ser submetidos
ao processo de análise fatorial. Para isso, métodos de avaliação são utilizados,
como o critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), o teste de Esfericidade de Bartlett
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Figura – Tratamento dos Dados Estatísticos
Validação do
Instrumento de
Avaliação

Análise Fatorial
Exploratória

Testes KMO e
Esfericidade de
Bartlett

Alfa de Cronbach

Fonte: Comissão Própria de Avaliação, 2016.

Por fim, a base de dados é enviada ao sistema SPHINX® para geração dos
resultados finais. Após toda a validação estatística dos resultados, as
informações consolidadas são apresentadas e discutidas com a comunidade
acadêmica, subsidiando os planos de ação dos setores envolvidos para a
transformação positiva, pois permitem visualizar efetivamente os esforços
necessários para se alcançar a qualidade institucional desejada, com o
estabelecimento de prazos, responsabilidades e recursos, criando medidas para
o acompanhamento de soluções.
7.1.3.1.

Escala

A Escala de Likert67 adotada na avaliação do UNIBH apresenta uma série de
onze proposições, conforme abaixo, das quais o inquirido deve selecionar uma:
1 a 10 – sendo 1 “discordo totalmente”, e 10 “concordo totalmente”
Na avaliação, atendendo às solicitações dos participantes do processo, foi
introduzido o conceito “não se aplica” para os casos nos quais o avaliador não
teve experiência prévia:
0 – Não se aplica
As respostas compreendidas entre 0 e 2 caracterizam um padrão de
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“Uma escala tipo Likert é composta por um conjunto de frases (itens) em relação a cada uma das quais
se pede ao sujeito que está a ser avaliado para manifestar o grau de concordância desde o discordo
totalmente [...], até o concordo totalmente ” (CUNHA, 2007, p.24).
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309

insatisfação; entre 3 e 7, um padrão neutro; e entre 8 e 10, um padrão de
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satisfação. Assim, somente estas últimas respostas compõem o chamado ISD
(Índice de Satisfação Discente).
A validação padrão para as aplicações prevê uma admissão dos resultados
quando houver 35% de respondentes em turmas de até trinta alunos e de 30%
de participação para turmas acima de trinta alunos.
7.2.

AUTOAVALIAÇÃO

INSTITUCIONAL:

PARTICIPAÇÃO

DA

COMUNIDADE ACADÊMICA
No UNIBH, a Avaliação Institucional assume uma abordagem crítica,
incentivando a participação coletiva da comunidade acadêmica, no processo de
reconstrução da realidade, utilizando o questionamento reconstrutivo como
instrumento de crescimento, no curso do desenvolvimento do processo de
avaliação.
A Autoavaliação Institucional deve contribuir para o aperfeiçoamento das ações
em desenvolvimento e ter caráter:


Democrático - garantindo a participação de todos os envolvidos no
processo;



Abrangente - de modo que sejam avaliados os diversos componentes
da organização (pessoas, processos, recursos etc.);



Participativo - com a cooperação de todos, desde a condução do
processo até a análise dos resultados e ações a serem seguidos;



Contínuo – por meio da prática dinâmica de investigação, em uma
avaliação educativa.

São princípios norteadores, portanto, a construção coletiva, a melhoria e
aperfeiçoamento e a apresentação dos resultados.
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O UNIBH institucionalizou a autoavaliação e autoanálise de seus processos,
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discentes e corpo técnico-administrativo, além da comunidade externa, focada
nos processos de ensino, gestão e de infraestrutura.
No seu processo de avaliação institucional, a IES se preocupa em garantir a
participação de todos os membros da comunidade educativa: professores,
estudantes, técnicos administrativos, egressos e outros grupos sociais,
realizando ações coletivamente legitimadas.
A participação da comunidade acadêmica deve ser garantida não apenas no
momento da coleta dos dados, mas em um processo mais amplo, constituído
pela sensibilização, a execução da autoavaliação, a análise dos resultados, a
elaboração do relatório final e a discussão do relatório com a comunidade
acadêmica.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) considera que os objetivos traçados
para a Avaliação Institucional somente são atingidos quando há a participação
efetiva da comunidade acadêmica e, nesse contexto, a etapa de sensibilização
torna-se fundamental para o desenvolvimento da avaliação. A sensibilização tem
início, aproximadamente, um mês antes da data definida no calendário escolar
para a aplicação dos instrumentos, e envolve a Reitoria, a Marcorp (área de
Marketing, Comunicação e Relações Corporativas), Diretores de Institutos,
Coordenadores de Curso, Docentes, Funcionários Técnico-Administrativos e a
Comunidade Discente.
Estratégias de comunicação são utilizadas para aumentar o comprometimento
com esse momento de avaliação, sendo utilizados os meios formais de
comunicação com todas as áreas avaliadas como, por exemplo, carta ao líder
do setor administrativo ou acadêmico, e-mails, cartazes informativos nos
ambientes acadêmicos, redes sociais, site, chamadas projetadas nos aparelhos
audiovisuais (datashows) das salas de aula e descanso de tela dos
computadores dos laboratórios de informática.
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Os participantes do processo são conscientizados de que sua participação é
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e fragilidades, e que a participação de cada um precisa acontecer de forma
responsável, voluntária e ética.
No processo de divulgação, a CPA procura sempre abrir o canal de comunicação
com a comunidade acadêmica a fim de apurar as críticas e sugestões para o
aprimoramento do modelo de avaliação institucional e incorporar as sugestões
de melhorias coletadas durante a autoavaliação.
A autoavaliação acontece semestralmente e os instrumentos de pesquisa vêm
sendo disponibilizados na plataforma SOL (Serviços On-Line). Desde 2015, a
avaliação vem sendo realizada totalmente nesse ambiente virtual para discentes,
docentes

e

lideranças

acadêmicas,

que

podem,

inclusive,

avaliar

qualitativamente, contribuindo com dúvidas, sugestões e/ou comentários sobre
as dimensões abordadas na pesquisa. A aplicação pela plataforma tem o
propósito de proporcionar à comunidade interna a oportunidade de responder
com mais acesso e liberdade, dentro da Instituição ou em sua residência.
Retira-se, assim, a responsabilidade do professor pela aplicação dos
instrumentos em sala de aula, fato que poderia causar a perda de horas/aula ou
o constrangimento de ambas as partes.
Os índices de participação discente aumentam paulatinamente, ano após ano, o
que se deve também ao grau de envolvimento de coordenadores de curso e
professores no incentivo à participação discente. A participação da comunidade
acadêmica do UNIBH no processo de autoavaliação nos últimos semestres
atingiu os seguintes percentuais:


56,6% (2015/1º) e 52,7% (2015/2º);



55,9% (2016/1º) e 65,7% (2016/2º);



54,5% (2017/1º).

comunidade acadêmica é dirigido pela CPA e pelo setor de Comunicação e
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Todo o trabalho de sensibilização do público acadêmico e comunicação com a
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7.3.

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E AVALIAÇÕES EXTERNAS:

ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O processo sistemático de autoavaliação institucional do UNIBH busca subsídios
para a melhoria e o aperfeiçoamento da qualidade institucional, garantindo que
o processo de planejamento seja cada vez mais eficiente e eficaz, por meio da
identificação de potencialidades e de oportunidades de melhoria, sendo
indispensável para a tomada de decisão por parte das instâncias superiores da
Instituição. Com isso, a autoavaliação constante está fortalecendo a cultura da
avaliação na Instituição e, como instrumento de gestão, é capaz de detectar os
aspectos positivos e os que necessitam de mudança, devendo ser orientada para
o conhecimento, a interpretação, a tomada de decisões e a transformação da
realidade.
Os processos de avaliação institucional compreendem dois momentos: o da
avaliação interna e o da avaliação externa. No primeiro, conforme descrito
anteriormente, a Instituição reconstrói a imagem que tem de si mesma, reunindo
suas percepções e os dados que as baseiam. É um momento de elaboração do
que vem sendo denominado de autoavaliação, seguido da construção de um
plano de ação, isto é, definir os aspectos que podem ser melhorados.
O segundo momento, o da avaliação externa, é aquele em que esta visão é
discutida por uma comissão externa nos atos de autorização e reconhecimento
de curso, recredenciamento da Instituição e no Enade. As comissões externas,
ao interagirem com os diferentes setores da Instituição, também realizam um
processo de avaliação na medida em que discutem a visão que a Instituição tem
de si mesma e apresentam recomendações para seu desenvolvimento.
Os resultados gerados pelo processo de Avaliação Institucional, autoavaliação e
avaliações externas são disponibilizados à comunidade institucional e têm como
finalidade priorizar ações de curto, médio e longo prazos, planejar de modo
compartilhado e estabelecer etapas para se alcançar metas simples ou mais
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A divulgação dos resultados acontece, inicialmente, com a apresentação dos
dados em reunião que envolve a Reitoria e os respectivos setores avaliados. Já
para os resultados da avaliação discente são afixados cartazes com os dados
gerais da instituição em sala de aula e no site. Além disso, os Coordenadores de
Curso discutem os resultados de cada curso nas reuniões com os líderes de
turma.
Este trabalho tem gerado implicações positivas junto à comunidade acadêmica
na medida em que a participação das pessoas envolvidas no processo faz-se
mais notória nas etapas propostas e formalizadas junto às dimensões
estabelecidas, o que tem provocado ações de melhorias pedagógicoadministrativas permanentes. A avaliação está diretamente vinculada à
qualidade de nosso ensino, nossa pesquisa e nossa extensão e assim exige que
todos os envolvidos, alunos, professores e demais colaboradores técnicoadministrativos, até mesmo nossos egressos e representantes da comunidade
informem sobre a relevância do ensino, da necessidade de adequação e
qualificação das pessoas para o mercado de trabalho, sobre as ações
direcionadas para a inovação, pesquisa científica e a extensão, sobre a
responsabilidade social e a infraestrutura da Instituição.
Todos os registros analisados nos últimos anos, em cada etapa, contribuíram
para um crescimento e uma evolução institucional fundada no processo de
avaliação com a participação de todos, o que nos faz cada vez melhores no
planejamento da gestão acadêmica.
As autoavaliações promovidas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) nos
campi da Instituição e as avaliações externas ocorridas por intermédio do MEC
em visitas in loco para fins de autorização, reconhecimento ou renovação de
reconhecimento, servem de base para ações corretivas, bem como para a
reestruturação do próprio planejamento da gestão acadêmica e da direção.
A divulgação interna dos resultados segue as seguintes etapas: disponibilização
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dos resultados no site do UNIBH a toda comunidade acadêmica. A divulgação
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coordenadores de curso. São afixados cartazes com os resultados gerais da
Instituição em sala de aula e no SOL do aluno e professor.
O resultado da avaliação do pessoal técnico-administrativo se faz por meio de
feedback das lideranças de cada setor envolvido. Para a divulgação dos
resultados junto ao corpo discente, o coordenador de cada curso faz a reunião
com os representantes de turma, além das devolutivas por meio do sistema SOL,
pelo envio de e-mail marketing aos alunos, e por meio de divulgação via site
institucional e cartazes.
No processo de divulgação, a Comissão Própria de avaliação (CPA) procura
sempre abrir um canal de comunicação e garantir que os resultados sejam
analisados e apontadas as potencialidades, fragilidades e ações para correção.
Os resultados das avaliações dos cursos são enviados para os respectivos
coordenadores via e-mail e via SOL. A partir dessa divulgação, cada curso faz
seu plano de ação, com a participação de seu respectivo NDE, com o objetivo
de sanar as deficiências ou fragilidades apontadas no relatório.
A avaliação do UNIBH colabora, em seus diversos aspectos, para que a reflexão
de todas as atividades desenvolvidas na Instituição leve ao aperfeiçoamento e a
mudanças em diferentes esferas, possibilitando à comunidade participar da
gestão universitária e da melhoria do desempenho acadêmico, particularmente
na relação pedagógica.
Os cursos estão em constante processo de autoavaliação, pois alunos e
professores
insatisfações

são
ou

ouvidos
projetos

e

consultados
e

planos

de

sobre

impasses,

trabalhos

problemas,

pretendidos.

Tal

acompanhamento é feito por meio de reuniões com líderes de turma de cada
período, semestralmente, pelo coordenador do curso.
Os resultados da autoavaliação são informados a alunos, professores e ao corpo
técnico-administrativo, que têm a oportunidade de reunir-se e apontar

incluindo ações e meios de acompanhamento. As contribuições das avaliações
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potencialidades, bem como fragilidades e ações para saná-las
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externas e da autoavaliação e dos critérios que as fundamentam, realizadas pelo
MEC/INEP e pelo UNIBH em diferentes cursos de graduação, têm sido objeto de
cuidadosa análise, quando da elaboração do processo de avaliação, sendo
incorporada às sugestões advindas dessas contribuições.
7.4.

ARTICULAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES

EXTERNAS E OS DA AUTOAVALIAÇÃO
A autoavaliação institucional deverá ter caráter pedagógico, de busca de
melhoria e de autorregulação, de compreensão da cultura e da vida da Instituição
em sua pluralidade acadêmica e administrativa, alicerçada na participação dos
diferentes sujeitos: discentes, docentes, funcionários e comunidade externa.
Nesse sentido, é um processo social e coletivo de reflexão, produção e
socialização de conhecimentos sobre a Instituição, que tem como objetivo a
compreensão e a interpretação dos indicadores coletados, visando à construção
de alternativas que possibilitem o desenvolvimento de ações transformadoras.
As mais recentes tendências de avaliação institucional estão baseadas em uma
concepção que tem como eixo central a vocação da Instituição e os processos
pelos quais ela busca realizá-la. Essa concepção está presente na proposta do
SINAES e passa a nortear a avaliação pelo modo como a Instituição traça seus
caminhos para alcançar seus objetivos. Assim, a avaliação institucional não se
esgota em um modelo que retrate estatisticamente a organização, mas em uma
proposta que busca entender e explicar o que acontece na Instituição e porque
acontece, com o intuito de aprimorar a sua trajetória para que se realize a sua
missão.
O processo avaliativo conta com a participação de toda comunidade acadêmica.
E, nesse sentido, são analisadas diversas informações, resultantes da coleta e
análise dos dados e dos documentos institucionais, tais como sínteses e
relatórios recebidos dos gestores institucionais, envolvendo o universo dos

Imbuídos

desta

concepção,

os

processos

de

avaliação

institucional
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cursos de graduação e pós-graduação da IES.
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autoavaliação tem possibilitado à Instituição ampliar a percepção de si mesma,
processo que envolve todos os segmentos institucionais. Pode-se afirmar que a
mesma tem sido relevante para a identificação dos êxitos institucionais, assim
como para identificar o que pode ser melhorado e os aspectos que necessitam
ser modificados.
Na apuração dos resultados, múltiplos recortes da avaliação são contemplados:
a)

quanto à metodologia: quantitativa e qualitativa;

b)

quanto à instância: interna e externa;

c)

quanto aos objetivos;

d)

quanto à tomada de decisão;

e)

quanto ao mérito; e, por fim,

f)

quanto à construção coletiva.

Dando continuidade ao processo de Avaliação Institucional do UNIBH, a CPA
apresenta aos Coordenadores de Cursos de Graduação os resultados referentes
à avaliação da Instituição segundo a percepção de docentes e de discentes da
graduação apurada a partir de questionários aplicados. O objetivo é possibilitar
um processo reflexivo sobre as condições de ensino, numa perspectiva coletiva
por parte de professores, coordenadores de curso e diretores de instituto, a partir
de uma descrição de situação oferecida pelos resultados. A partir dos resultados
apresentados a CPA propõe que a Coordenação de Curso desenvolva, por meio
de reuniões de trabalho de Coordenador e Professores de Curso, a análise dos
resultados referentes ao curso e apresente propostas de ações administrativas
e

acadêmicas

que

possam

propiciar

aperfeiçoamento,

atualização

e

reformulação do curso em aspectos identificados como apresentando falhas,
lacunas, dificuldades.
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A partir dessa divulgação, cada curso faz seu plano de ação, por meio de seu
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De forma mais específica, espera-se que três momentos ou fases possam se
articular na avaliação institucional (SAUL, 1992):


A expressão e descrição da realidade;



A crítica do material expresso;



A criação coletiva.

A metodologia desenvolvida compreende três momentos:


Descrição e análise crítica da realidade de cada curso
Quais são os aspectos mais satisfatórios?
Quais são os aspectos pouco satisfatórios?
Quais são os possíveis fatores de insatisfação?



Construção de soluções negociadas por professores, corpo técnico e
administrativo e alunos, visando o aperfeiçoamento, atualização e
reformulação de cada curso em aspectos identificados como
apresentando falhas ou dificuldades:
Como manter os aspectos mais satisfatórios?
Como aperfeiçoar os aspectos em que há insatisfação?
Como alterar os fatores geradores de insatisfação?

Implantação e avaliação sistemática de soluções negociadas que possam ser
viabilizadas de imediato num contínuo processo de aperfeiçoamento do curso.
A Política de Avaliação Institucional do UNIBH assume uma abordagem crítica,
incentivando a participação coletiva no processo de reconstrução da realidade,
utilizando o questionamento reconstrutivo como instrumento de crescimento, no

Página

busca de articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, definida no Projeto

318

curso do desenvolvimento do processo de avaliação. A ênfase será dada na
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Pedagógico Institucional e norteada para a formação, a responsabilidade social
e a transformação institucional.
Diante disso, o UNIBH prioriza o planejamento e avaliação contínuos, que levem
em conta a análise de sua situação, fundamentada em seu trajeto histórico, suas
dificuldades, suas possibilidades de expansão e, principalmente, na sua
condição de instituição privada destinada a cumprir uma finalidade acadêmica e
social em âmbito local, regional e nacional.
Espera-se que, com o estabelecimento de procedimentos periódicos de
diagnóstico, a avaliação institucional contribua para a orientação pedagógica dos
cursos, visando à excelência revelada no binômio ensino/aprendizagem; à
consolidação da investigação científica como método de construção e
redefinição do conhecimento; e ao incremento da extensão como atividade
educativa, cultural e científica, efetivamente presente como parte dos projetos
do ensino e da pesquisa.
O processo sistemático de autoavaliação institucional do UNIBH busca subsídios
para a melhoria e o aperfeiçoamento da qualidade institucional, garantindo que
o processo de planejamento seja cada vez mais eficiente e eficaz, por meio da
identificação de potencialidades e de oportunidades de melhoria, sendo
indispensável para a tomada de decisão por parte das instâncias superiores da
Instituição. Com isso, como instrumento de gestão, é capaz de detectar os
aspectos positivos e os que necessitam de mudança, devendo ser orientada para
o conhecimento, a interpretação, a tomada de decisões e a transformação da
realidade.
7.4.1.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E PLANO DE AÇÃO

A Avaliação Institucional, como mecanismo de ação reflexiva, contribui para a
tomada de consciência na busca de maior qualidade, proporcionando, por meio
das ações desenvolvidas, planejar, replanejar e sanar os problemas detectados,
buscando novos caminhos e tendo sempre em vista a melhoria de todo o
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processo educativo.
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Como instrumento para a avaliação dos cursos, os resultados explicitados na
Avaliação Institucional são usados como um importante referencial para a
relevância da proposta do curso, a solidez do projeto pedagógico, bem como as
condições para sua implementação, avaliação e outros, levando à realização de
ações acadêmico-administrativas voltadas ao atendimento das necessidades
detectadas.
Como resultado prático de ações de avaliação implementadas pelo UNIBH, os
cursos podem receber investimentos em infraestrutura física, como a criação de
laboratórios e a ampliação do acervo da biblioteca, bem como incentivo à criação
de novos projetos na área de ensino, pesquisa e extensão, além de implantação
do programa de iniciação científica, o que possibilita o aumento do número de
projetos desta natureza. Como são utilizados procedimentos que privilegiam
abordagens qualitativas e quantitativas, o processo de avaliação, como um todo,
permite a construção de um sistema integrado de informações acadêmicoadministrativas.
A avaliação do UNIBH colabora, em seus diversos aspectos, para que as
reflexões de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Instituição levem
ao aperfeiçoamento e às mudanças nas diferentes esferas, possibilitando à sua
comunidade a participação na gestão universitária e a melhoria do desempenho
acadêmico, particularmente na relação pedagógica.
A autoavaliação completa, de acordo com as 10 dimensões previstas no Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes, é trienal, de acordo com
as normas vigentes.
Com os resultados alcançados nos processos avaliativos, internos e externos,
os registros de Ouvidoria, bem como, as discussões promovidas em encontros
institucionais e em reuniões, a IES planeja coletivamente ações futuras com
efetividade das partes envolvidas. Essas práticas de avaliação compartilhada,
bem como a construção do plano de melhorias a partir dos processos avaliativos

Institucional e também das avaliações externas são realizados em diversos
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ao longo dos anos, vem se tornando facilitadoras para a atuação efetiva e
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momentos, conforme a periodicidade de ocorrência da avaliação, coleta e
análise dos dados.
Ao final de cada processo de avaliação são identificados os resultados em
consonância com os indicadores, possibilitando análise crítica de cada situação
objeto de avaliação. Quando há um índice nesta avaliação crítica abaixo da meta
estabelecida, levando em consideração as ações do PDI, é elaborado um plano
de ação de melhorias.
Por meio das diversas análises críticas realizadas ao longo dos anos de
2012 a 2016, o UNIBH elencou áreas para melhorias que resultaram em:
capacitações docentes e técnico-administrativos; incentivo ao desenvolvimento
acadêmico da instituição por meio de contratação de professores com stricto
sensu (Mestres e Doutores); ações de melhoria de infraestrutura como
plataformas de ensino e bibliotecas virtuais; manutenção do acervo, melhoria
dos meios de comunicação com o público interno e externo; ampliação do parque
tecnológico da Instituição; ampliação do acesso à comunicação por meio da rede
wireless, aprimoramento dos processos avaliativos; flexibilidade curricular;
mobilidade acadêmica; planejamentos acadêmico e de gestão e atendimento à
comunidade acadêmica; reformas das instalações físicas, além da criação e
ampliação de diversos ambientes acadêmicos.
Os resultados da autoavaliação, bem como as ações decorrentes, são
planejados e apresentados considerando as 10 dimensões do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), divididas em cinco eixos,
respectivamente:
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
- Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
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- Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
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Eixo 3: Políticas Acadêmicas
- Dimensão 2: Políticas para Ensino, a Pesquisa e a Extensão
- Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
- Dimensão 9: Políticas de Atendimento aos Discentes
Eixo 4: Políticas de Gestão
- Dimensão 5: Políticas de Pessoal
- Dimensão 6: Organização e Gestão Institucional
- Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
Eixo 5: Infraestrutura física
- Dimensão 7: Infraestrutura física
7.5.

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO

Todos os Relatórios de Autoavaliação elaborados pela CPA apresentam os
resultados das avaliações realizadas no período, registrando os objetivos
propostos e as análises dos resultados alcançados, sempre sob a perspectiva
dos eixos e dimensões estabelecidas pelo Sinaes, conforme citado acima.
No balanço dos resultados de cada eixo, destacam-se, para cada indicador, as
potencialidades, as fragilidades e as recomendação de ações e proposições, o
que permite aos gestores plenas condições para a realização do planejamento
e das ações visando a melhoria contínua dos processos. Nas considerações
finais do Relatório, a CPA registra as recomendações de revisão do PDI em
função dos resultados da avaliação.
Anualmente, o UNIBH elabora seu relatório de autoavaliação e o insere no
sistema e-MEC, nos termos da Portaria Normativa nº 40/2007 para avaliação
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dos órgãos oficiais. Os relatórios parciais referentes aos anos 2015 e 2016 foram
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e-MEC em 2018, será o relatório completo trienal abordando as 10 dimensões

Página

323

do SINAES.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

8.

INFRAESTRUTURA

FÍSICA

E

INSTALAÇÕES

ACADÊMICAS
8.1.

INFRAESTRUTURA FÍSICA

8.1.1.

INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS

O UNIBH compõe-se de três unidades estrategicamente localizadas:


Campus Estoril - Av. Professor Mário Werneck, 1.685 - bairro Estoril
(SEDE);



Campus Lourdes - Rua Rio de Janeiro, 1.323 - bairro Lourdes;



Campus Cristiano Machado - Av. Cristiano Machado, 4.000 - bairro
União com anexo na Av. Dois Mil Trezentos e Trinta e Dois, 1495 loja
401 (agrupador).

Os espaços físicos da IES possuem infraestrutura adequada para atender às
necessidades colocadas pelas normas institucionais, diretrizes dos cursos e
órgãos oficiais de fiscalização pública. Todos os ambientes possuem
acessibilidade como rampas, elevadores, piso tátil, placas Braille, luminárias de
emergência, espaços e mobiliários adaptados para Pessoas com Deficiência
(PCD) e banheiros também adaptados para PCD.
As instalações administrativas são adequadas aos usuários e às atividades
exercidas; todas as salas têm boa acústica, possuem iluminação e ventilação
artificial e natural. Todos os mobiliários são adequados para as atividades; as
salas são limpas três vezes ao dia e dispõem de lixeiras em seu interior e nos
corredores.
Além de outros tipos de instalações administrativas, os campi apresentam as

Central de Atendimento ao Aluno (CAA);



CPA (SEDE);
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Sala de Reuniões;



Núcleo Docente Estruturante (NDE);



Sala para coordenação e direção;



Recepção;



Vestiário e copa;



Ponto dos professores;



Sala para os núcleos de apoio à informática e manutenção etc.

8.1.2.

SALAS DE AULA

As salas de aula possuem estrutura física adequada para os usuários e para as
atividades exercidas. Todas as salas são equipadas com quadro branco, mesa
e cadeira para professor, carteiras universitárias, quadro de avisos. As salas
possuem datashow fixo, boa acústica, iluminação e ventilação artificial e natural.


Campus Estoril: aproximadamente 120 salas, com aproximadamente
60 m2



Campus Lourdes: aproximadamente 30 salas, com
aproximadamente 60 m2



Campus Cristiano Machado: aproximadamente 70 salas, com
aproximadamente 60 m2

Os mobiliários são adequados para as atividades; as salas são limpas a cada
término de período e dispõem de lixeiras em seu interior e nos corredores.
8.1.3.

AUDITÓRIOS

Estoril: 294 m2, com capacidade para comportar até 250 pessoas



Lourdes: 113,5 m2, com capacidade para comportar até 90 pessoas
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O UNIBH conta com auditórios nos seguintes campi:
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Cristiano Machado: 163,5 m2, com capacidade para comportar até 130
pessoas

Os auditórios contam com projetor multimídia, tela para projeção, iluminação
artificial, sistema de som, luminária de emergência, ar condicionado e mobiliário
próprio para os ambientes. O ambiente é limpo uma vez ao dia ou quando
necessário, dependendo da quantidade de uso.
Embora, o campus Antônio Carlos tenha sido desativado, necessário se faz
ressaltar que o seu auditório, localizado no anexo denominado Centro de
Produção Multimídia, com capacidade para comportar até 650 pessoas, é
utilizado para as solenidades de formatura de todos os cursos ofertados no
UNIBH, para eventos constantes do currículo dos cursos, como o Sarau Literário,
evento oficial do curso de Publicidade e Propaganda, por exemplo.
8.1.4.

SALAS DE PROFESSORES

As salas de professores da IES possuem espaços de convivência e ambientes
para a realização de trabalhos coletivos entre os docentes, telefones, mesas e
cadeiras, iluminação artificial, computadores conectados à internet, escaninhos,
ventilação natural e artificial de acordo com o ambiente. O ambiente é limpo três
vezes ao dia.
8.1.5.

ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS

As instalações que se destinam às coordenações de cursos foram construídas
para facilitar a interação entre os coordenadores e a direção e o desenvolvimento
de ações compartilhadas na IES. Os espaços físicos são adequados para as
atividades exercidas. Possuem mobiliários e equipamentos adequados para as
atividades acadêmico-administrativas. Há também sala para atendimento
individual aos alunos.
Os espaços destinados ao atendimento de alunos possuem mesas, cadeiras,

banheiros adaptados para PNE. Vários espaços contam com câmera de
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ventilação natural e artificial e são todos acessíveis aos alunos, inclusive
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8.1.6.

INFRAESTRUTURA PARA CPA

Há infraestrutura destinada à CPA que atende bem às necessidades
institucionais. O ambiente possui ventilação artificial e conta com mesas,
cadeiras, computadores, armário e material de escritório. O ambiente é limpo
duas vezes ao dia.
8.1.7.

GABINETES/ESTAÇÕES

DE

TRABALHO

PARA

PROFESSORES TEMPO

INTEGRAL - TI
Os campi da IES contam com estações de trabalho para os professores de
tempo integral com computadores e cadeira e mesa para reuniões. O ambiente
é limpo três vezes ao dia.
8.1.8.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

As instalações sanitárias de todos os campi são compostas por banheiro
masculino, banheiro feminino e banheiro para Pessoas com Deficiência. As
bancadas são em granito, com torneiras Pressmatic e cubas de embutir brancas.
Os revestimentos das paredes molhadas são de cerâmica retificada com
acabamento em mosaico de pastilhas e/ou fórmica. As paredes secas possuem
rodapés em granito e pintura texturizada. As louças são brancas e as divisórias
em fórmica branca ou em granito. O piso é de porcelanato.
O banheiro para Pessoas com Deficiência possui os mesmos acabamentos de
parede e piso, mas o vaso sanitário, a torneira e a pia são de modelos próprios
para atender a necessidades especiais. Neles há também barras de apoio ao
lado e atrás do vaso sanitário.
8.1.9.

RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O Sistema On-Line (SOL) é o recurso tecnológico que subsidia a interação dos
alunos com a IES. É tanto um instrumento de comunicação e interação entre

apoio ao processo de ensino e aprendizagem. O SOL é ainda o sistema que
permite ao aluno o acesso a diversos protocolos de secretaria relacionados a
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coordenação, professores e alunos da Instituição como também ferramenta de
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Por meio do SOL, o aluno conta ainda com a Biblioteca Digital, que reúne uma
série de títulos universitários disponíveis para acesso on-line, e permite, assim,
a relação de um livro por aluno, sem necessidade de empréstimos ou reservas.
Como ferramenta de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, o SOL
permite que o professor cadastre seu plano de aula, datas de avaliação,
materiais didáticos e que o aluno acompanhe com mais autonomia, da IES ou
de qualquer outro ambiente em que esteja, as informações disponibilizadas pelo
professor no sistema.
O SOL ainda permite o acesso do professor ao diário de classe on-line, com
possibilidade inclusive de assinatura digital das atas de resultado final, à reserva
de recursos audiovisuais disponíveis na IES para suas aulas e à geração de
relatórios para acompanhamento das turmas sobre resultados relacionados à
frequência e avaliação. Por meio do SOL, o professor ainda poderá visualizar
seu relatório de avaliação institucional, acessar a base de dados e a biblioteca
para renovação e reserva de livros, bem como acessar a biblioteca digital e
compartilhar livros ou indicações bibliográficas com os alunos. O professor
também tem acesso ao “Portal Intranet” que permite ao usuário os
conhecimentos relativos aos setores da IES, informações e serviços.
Por meio do SOL é possível que professores e alunos, bem como a coordenação
do curso e a direção do instituto, se comuniquem por e-mail e estabeleçam um
diálogo mais efetivo para resolução de eventuais questões acadêmicas. Por
meio do “apoio ao presencial” o professor tem acesso a recursos de ferramentas
em educação à distância (EAD) de apoio às disciplinas presenciais, ele pode
usar os recursos do ambiente virtual iLang para incrementar suas aulas, criando
atividades on-line de interação, disponibilizando materiais didáticos virtuais e
aulas virtuais para seus alunos.
Além disso, o SOL é um importante instrumento de gestão para o coordenador
do curso, na medida em que permite o acompanhamento da execução do

ainda para o processo de autoavaliação institucional na medida em que oferece
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trabalho docente, por meio de relatórios de pendência sobre lançamento de
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ferramentas para subsidiar este processo como relatórios e avisos de
pendências.
Os protocolos disponíveis no SOL contribuem para a melhoria do atendimento
ao aluno e para a efetividade e agilidade nas respostas, otimizam processos e
evitam a perda de tempo para atendimento. O SOL pode ser acessado em
qualquer computador com conexão à internet, não necessariamente na IES.
Pode ser acessado também por dispositivos móveis, pela versão do sistema
adequada a estes dispositivos denominada SOL MOBILE.
Dentre os diversos processos que podem ser solicitados pelo SOL destacamos
os seguintes: APD – Assistência Pedagógica Domiciliar; Atestado de conclusão
de curso com histórico escolar; Colação de grau especial; Declaração de
Frequência, dentre outros.
Por meio do Sistema On-Line (SOL) o aluno pode também realizar sua matrícula,
contando com tecnologia exclusiva para a efetivação do processo de matrícula.
Cabe ressaltar, todavia, que a virtualização dos protocolos não exclui o
atendimento presencial, quando este se fizer necessário.
Dessa forma, os alunos têm à sua disposição, em qualquer tempo e espaço, o
acesso à informações acerca de sua vida acadêmica, o que permite maior
autonomia para organização e planejamento de sua rotina diária de estudos. O
estudante pode contar também com a Biblioteca Digital (BD), um sistema
informatizado que disponibiliza, em meio digital, títulos universitários, em
parceria com editoras.
As duas plataformas disponíveis na IES para acesso pelo SOL, a Biblioteca
Digital Pearson e a Minha Biblioteca, contribuem para o aprimoramento e
aprendizado do aluno com diversos recursos interativos e dinâmicos, o acesso
à informação de forma prática e eficaz, bem como com a diversidade de títulos.
Um dos grandes diferenciais da Biblioteca Digital é a garantia de acesso de um

inconvenientes relacionados ao transporte de livros grandes e pesados em seu
Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

Página

forma interativa pelas marcações e indicações dos professores, sem os

329

livro por aluno, o que permite os estudos de maneira mais independente ou de
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cotidiano escolar. Cabe destacar, todavia, que a IES não prescindirá de
exemplares impressos, que estão à disposição dos alunos também na biblioteca
do UNIBH.
O acesso ao SOL e a todas as ferramentas acadêmicas que oferece [desde o
acompanhamento de suas notas e frequência, a solicitação de protocolos até a
possiblidade de comunicação e estudo pelos recursos disponíveis no ambiente
virtual de aprendizagem (AVA) e na Biblioteca Digital (BD)] possibilita aos alunos
o desenvolvimento da autonomia e aprimoramento no uso destes recursos ao
longo de sua formação, de forma ética e visando sempre a construção do
conhecimento numa perspectiva interdisciplinar.
8.1.9.1.

Acesso a equipamentos de informática pelos docentes

A IES oferece aos docentes de todos os campi acesso aos equipamentos de
informática por meio de reserva que pode ser feita pelo Sistema On-Line (SOL),
possuindo número suficiente de máquinas, que atende satisfatoriamente às
necessidades dos usuários para as devidas atividades. Os docentes têm acesso
aos equipamentos na sala de professores, bibliotecas e nos laboratórios de
informática e podem contar com o apoio dos colaboradores do Núcleo de
Suporte à Informática (NSI).
8.1.9.2.

Acesso a equipamentos de informática pelos alunos

A IES oferece ao discente livre acesso aos equipamentos de informática,
dispondo

de

um

número

suficiente

de

equipamentos,

que

atende

satisfatoriamente às necessidades dos usuários para as devidas atividades. Os
usuários contam com a ajuda dos colaboradores do Núcleo de Suporte à
Informática (NSI).
8.1.9.3.

Recursos audiovisuais e multimídia

A IES possui recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada,

mediante agendamento antecipado e reserva pelo SOL. Conta com notebooks,
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atendendo aos corpos docentes e discentes e pessoal técnico-administrativo,
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todas as salas. Além disso, os docentes têm acesso à cessão de microfones
para uso em sala de aula, como forma de poupar o trabalho do docente,
preservando suas cordas vocais e minimizando o impacto de sua atividade
laboral em seu físico.
8.1.9.4.

Internet

A IES possui rede de comunicação (internet e intranet) disponível a todos os
docentes, discentes e funcionários em todos os campi, nos laboratórios e
terminais disponibilizados na biblioteca e sala dos professores. Além disso, todos
os campi estão equipados com rede de comunicação sem fio, que permite
acesso gratuito em todas as dependências da IES.
8.1.9.5.

Ferramenta de apoio ao ensino presencial

A IES oferece a seus alunos e professores ambiente virtual de apoio ao ensino
presencial. A ferramenta possibilita a inclusão de vasto material didático,
exercícios, fóruns, bem como a troca de informações entre discentes e docentes.
8.1.10.

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO

Todos os campi do UNIBH dispõem de espaços de convivência e de
alimentação:


Campus Estoril: conta com área total de 132.000 m 2 e com área de
construção de 56.000 m2. O terreno conta com 4 níveis (A, B, C e
D), perfazendo um total de 20 blocos. Esse campus possui área de
estacionamento para 2.000 carros, contando ainda com ampla área
verde, piscina, quadras de esporte, campo de futebol tamanho
olímpico e 8 opções de lanchonete/restaurante.



Campus Lourdes: conta com 4.300 m2 de área construída, espaços
de convivência e uma lanchonete.

construída, espaços de convivência. Campus Cristiano Machado II
(Agrupador do Campus I): conta com 4.293 m2 de área construída.
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Campus Cristiano Machado I: conta com 5.287 m 2 de área
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Ambos são localizados em shopping center com várias opções de
lanchonetes e restaurantes, além de lazer que a natureza do
estabelecimento proporciona aos usuários.
Todas as lanchonetes dos campi são terceirizadas e seguem padrões de
segurança e higiene e conservação conforme determina a legislação específica.
Da mesma forma, todos os ambientes têm acessibilidade e dispõem de
instalações sanitárias para PNE.
Quadro – Infraestrutura física

Campus: Estoril

Campus: Cristiano
Machado I

Campus: Cristiano
Machado II

Campus: Lourdes

Referente a
Área
(M²)

Quantidade

Área
(M²)

Quantidade

Área
(M²)

Quantidade

Área
(M²)

Área de lazer

1

3800

1

213,58

1

390,83

1

177,08

Auditório

1

305

0

0

1

162,74

1

113

Banheiros

179

1452

10

152

16

112

18

225

Biblioteca

1

1481

1

250

1

217

1

310

Atendimento ao
aluno

2

181,46

2

79,98

1

60

1

42

Laboratórios

117

117

14

50

8

60

4

46

Salas de aula

166

57

37

57

29

60

29

52

Salas de
coordenação

3

242,19

1

69,58

1

66,93

1

28

Salas de
professores

8

421,03

1

83,31

1

112,63

1

44

Gabinetes de TI

1

38,82

0

0

0

0

1

32

CPA

1

5,6

1

5,98

1

5,58

1

8,27

Outras
instalações
administrações

1

3403,9

1

40

1

28,3

1

30

NDE

3

77,91

1

29,7

1

26,2

1

32
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8.2.

INFRAESTRUTURA ACADÊMICA

O UNIBH dispõe de vários laboratórios, em todos os campi, para atender aos
cursos ofertados. Os laboratórios atendem às especificidades dos cursos,
conforme preveem as DCNs e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de
Tecnologia, em todas as áreas de atuação da IES. São devidamente mobiliados
e equipados de acordo com as atividades práticas a serem desenvolvidas.
Os laboratórios são acessíveis aos alunos com deficiência/mobilidade reduzida
e permitem a realização de atividades pedagógicas e práticas que se somam à
parte teórica trabalhada em sala de aula. São disponibilizados recursos
didáticos, em sintonia com o conteúdo programático e teórico.
A atualização dos equipamentos e a disponibilidade de insumos para a
realização de atividades práticas e para a consolidação do processo de
aprendizagem estão previstas em orçamento anual, o que garante a
possibilidade de permanente adequação dos laboratórios às necessidades do
curso. Há regras de funcionamento e acesso aos laboratórios, como normas de
segurança, roteiros de aulas práticas e instruções de trabalho para os
equipamentos envolvidos nas atividades práticas.
Destaca-se que tanto o planejamento das atividades práticas, como a análise
sistemática dos resultados obtidos, são trabalhados com os alunos em
concordância com a teoria abordada em sala de aula, objetivando a
integralização dos conteúdos do curso e a consolidação dos conceitos
trabalhados em efetivo processo de aprendizagem teórico-prático.
8.2.1.

LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS

Os laboratórios específicos contam com colaboradores técnicos qualificados que
organizam, gerenciam e cuidam dos laboratórios específicos de cada curso.
Esses colaboradores dão suporte aos usuários, preparando as aulas práticas,
providenciando o acesso, organizando o espaço e os materiais, bem como a

verificam

as

condições

dos

espaços

e

equipamentos

providenciando a manutenção e compra, quando necessário.
Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

Página

diariamente,

333

agenda de utilização. Mensalmente, os técnicos fazem contagem de materiais e,
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Ao final de cada semestre, a coordenação do curso se reúne com os técnicos
para avaliar os espaços e materiais, listar as melhorias a serem realizadas na
infraestrutura e alinhar a gestão dos laboratórios. Possuem normas de
funcionamento e utilização para garantir a segurança dos usuários e a
preservação dos espaços e equipamentos.
Esses regulamentos são revisados periodicamente e ficam disponíveis no
próprio ambiente dos laboratórios e/ou no sistema on-line da instituição.
Quadro – Laboratórios específicos
Nome do Laboratório *

Quantidades
1

Laboratório Ambulat. Neurologia, Pneumologia e Cardiologia

1

Laboratório BAJA

1

Laboratório de Análise Sensorial

1

Laboratório de Anatomia de Superfície e Estética

1

Laboratório de Anatomia dos Sistemas Vitais

1

Laboratório de Anatomia Humana

1

Laboratório de Anatomia Músculo Esquelético

1

Laboratório de Anatomia Veterinária

1

Laboratório de Beneficiamento de Minério e Testemunhos

1

Laboratório de Bioquímica Biofísica e Imunologia

1

Laboratório de Botânica

1

Laboratório de Bromatologia

1

Laboratório de Carnes e Laticínios

1

Laboratório de Cartografia e Topografia

1

Laboratório de Ciências Ambientais

1

Laboratório de Circuitos Digitais

1

Laboratório de Circuitos Elétricos e Eletrônica

1

Laboratório de Cistologia

1

Laboratório de Citologia e Histologia

1

Laboratório de Citologia, Histologia e Embriologia

1
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Quadro – Laboratórios específicos

Nome do Laboratório *

Quantidades
1

Laboratório de Construção, Mecânica dos Solos e Hidráulica

1

Laboratório de Dança

1

Laboratório de Design

1

Laboratório de Enfermagem

1

Laboratório de Engenharia de Alimentos

1

Laboratório de Engenharia Química e Saneamento

1

Laboratório de Física

1

Laboratório de Fisiologia

1

Laboratório de Fisiologia de Exercício

1

Laboratório de Fisioterapia

1

Laboratório de Fisioterapia (Academia)

1

Laboratório de Frutas e Cerveja

1

Laboratório de Geologia e Mineralogia

1

Laboratório de Ginástica Rítmica e Artística

1

Laboratório de Habilidades

1

Laboratório de História

2

Laboratório de Informática

39

Laboratório de Interpretação

1

Laboratório de Lutas

1

Laboratório de Macas

3

Laboratório de Maquetes

2

Laboratório de Máquinas de Fluídos

1

Laboratório de Máquinas Elétricas

1

Laboratório de Máquinas Elétricas e Acionamentos

1
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Quadro – Laboratórios específicos
(Continua...)
Nome do Laboratório *

Quantidades
1

Laboratório de Mecânica dos Fluidos

1

Laboratório de Mecânica dos Solos

1

Laboratório de Metrologia e Física

1

Laboratório de Microbiologia Geral

1

Laboratório de Microscopia Ótica

1

Laboratório de Musculação

1

Laboratório de Panificação

1

Laboratório de Patologia

1

Laboratório de Patologia e Parasitologia

1

Laboratório de Práticas Odontológicas

1

Laboratório de Química Analítica

1

Laboratório de Química e Física Mecânica

1

Laboratório de Química Geral

3

Laboratório de Química Instrumental

1

Laboratório de Química Orgânica

1

Laboratório de Raio X

1

Laboratório de Sistemas Automotivos

1

Laboratório de Sistemas Digitais

1

Laboratório de Técnica Dietética

1

Laboratório de Visagismo

2

Laboratório de Zoologia e Fisiologia Humana

1

Laboratório Estúdio de Fotografia

1

Laboratório Estúdio de Rádio

2

Laboratório Estúdio de TV

2
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Quadro – Laboratórios específicos
(Conclusão)
Nome do Laboratório *

Quantidades

Laboratório IED

2

Laboratório Maker Space

2

Laboratório Multidisciplinar de Engenharia Mecânica

2

Laboratório Multidisciplinar de Mecânica

3

Laboratório Multidisciplinar de Saúde

4

Laboratório Multidisciplinar Processos Fermentação

1

Laboratório SAAE

1

8.3.

SISTEMA DE REGISTRO ACADÊMICO

O sistema de registro acadêmico da IES é formado de por dois módulos:
Acadêmico e Financeiro. Denominado Sistema Acadêmico-Financeiro (SIAF),
gerencia desde o ingresso do aluno na Instituição até a emissão do
Diploma/Certificado

de

Conclusão

nos

níveis:

extensão,

graduação,

aperfeiçoamento, especialização e pós-graduação.
Todos os processos decorrentes desses níveis são controlados e processados
eletronicamente, atendendo a todas as necessidades institucionais e
possibilitando aos discentes agilidade, segurança e confiabilidade nos registros
e informações que cercam sua vida acadêmica, conforme descrito a seguir.
8.3.1.

SOB O PONTO DE VISTA GERENCIAL

O sistema possibilita a gestores, Secretaria Acadêmica e docentes, o registro,
automatização e acesso aos processos e arquivos de dados acadêmicos e
administrativos de maneira rápida, segura e eficiente. Podem ainda realizar:


Cadastro e processamento automatizado das informações sobre

metodologia, conteúdo programático, plano de aula, bibliografias,
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projetos

pedagógicos

complementares,

dos

cursos,

acompanhamento

registros
de

projetos

de
e

atividades
trabalhos

interdisciplinares, de trabalhos de conclusão de curso, dentre outras
atividades.


Cadastro de alunos que registra todos os dados e documentos dos
discentes (processando todo o percurso acadêmico dos alunos na
IES); arquivo digital de dossiê dos alunos (documentos cadastrais,
acadêmicos, administrativos e pessoais do aluno durante sua
permanência na instituição e sua guarda, com segurança, conforme
tabela de temporalidade do SIGA).



Registro sistematizado, pelos professores, de notas e frequência dos
alunos, plano de ensino da sua disciplina, conteúdo programático por
aula, postagem de material didático, conteúdos de aulas, artigos,
exercícios em apoio à aprendizagem e ao desenvolvimento do aluno
na disciplina.

A partir desse gerenciamento, o sistema fornece os seguintes serviços:


Atendimento a todas as solicitações do MEC, já que o sistema possui
recursos que habilitam o desenvolvimento de atividades de avaliação

Censo;



ENADE;



Controle do PROUNI;



Controle do FIES;



Controle de evasão;



Controle de vagas;



Atos regulatórios;
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e auditoria externa de acordo com exigências regulatórias;
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Intranet;



Biblioteca: controle de usuários, possibilidade de acesso à biblioteca
digital, bibliografia indicada, necessidade de ampliação do acervo,
controle do acervo, empréstimos e devoluções;



Estatísticas para o planejamento acadêmico, planejamento de turmas,
indicação docente, controle de carga horária e outras ações
administrativas referentes ao corpo docente;



Visão estratégica para a criação, manutenção e extinção de cursos;



Controle e gestão das atividades acadêmicas nas Centrais de
Atendimento ao Aluno;



Gestão dos protocolos referentes às solicitações dos alunos, com
acompanhamento virtual de todas as etapas e pareceres dos
processos, para subsidiar as decisões e entrega dos resultados ao
solicitante, pela Web, com comprovantes de autenticidade para fins
legais;



Gestão de matrizes curriculares, de acordo com os projetos
pedagógicos dos cursos e normas institucionais, subsidiando a oferta
de disciplinas e o número de turmas que determinarão a necessidade
de contratações docentes;



Recursos para relacionamento com os egressos;



Gestão da Avaliação Institucional pela CPA para avaliar o
desempenho educacional em várias dimensões, tendo como objetivo
a melhoria contínua dos cursos e dos processos internos e externos
da Instituição.
PARA ATENDIMENTO AO ALUNO

O Sistema On-Line do Aluno - SOL, outra interface Web do SIAF e principal
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facilitando o dia a dia acadêmico. Por ele, o aluno pode consultar notas/faltas,
calendário acadêmico, principais comunicados da Secretaria Geral e da
Instituição:


Na aba “Para você” estão disponíveis informações relacionadas ao
curso, desempenho e planos de ensinos;



Na aba “Educação a Distância” o aluno encontra informações sobre
os processos de EaD;



Já em “Serviços ao Aluno”, o estudante pode solicitar ou acompanhar
pedidos diversos.

O acesso ao “SOL Aluno” é feito diretamente pelo site da Instituição, utilizando
o RA (Registro Acadêmico, ou registro de matrícula) e senha individualizados.
As solicitações dos alunos são feitas por protocolos abertos no sistema,
pessoalmente ou pela web, abrangendo serviços e/ou emissão de documentos,
como declaração de matrícula, histórico escolar, certificados, declaração de
frequência (todos emitidos no ato da solicitação e com certificação de
autenticidade), emissão de diploma, revisão de notas e de frequência, dispensa
de disciplinas, tratamento acadêmico excepcional, rematrícula, reingresso de
aluno, obtenção de novo título, transferências internas e externas, colação de
grau, contratação de FIES e gerenciamento do ProUni. Também existem
protocolos para a solicitação de utilização de nome social, de atendimento
especializado para realização de provas institucionais e especializado para
estudantes com deficiências, entre outras.
Além do SOL Aluno, o “Sistema Lupa”, outra interface do SIAF, possibilita o
processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de
informações que oferecem suporte à gestão de negócios, Business Intelligence
- BI.

O “Sistema On-Line (SOL) do Professor”, tela do SIAF na qual o docente dispõe
de vários serviços eletrônicos, é a principal plataforma do seu dia a dia
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acadêmico. Nele, o docente registra o plano de aula de sua disciplina, o plano
de avaliação (distribuição dos pontos por tipo de avaliação), as faltas dos alunos;
além de emitir atas de resultado final digitalizadas com certificação de
autenticidade e arquivadas eletronicamente, disponibilizar material didático e de
comunicação com os alunos, reservar equipamentos audiovisuais e laboratórios,
solicitar e renovar empréstimos bibliográficos, e acompanhar também o
resultado de sua avaliação institucional.
Como “Apoio ao Presencial”, o sistema faz interface com a plataforma ILang para
apoio às aulas presenciais e às disciplinas semipresenciais, disponibilizando
materiais didáticos, possibilitando as atividades de nivelamento, fóruns, chat,
dentre outras atividades.
No Sistema de Gerenciamento Docente – SGD, outra tela do SIAF, são
realizados os cadastros dos docentes, os dados de sua formação acadêmica,
cadastro de sua disponibilidade e escolha de disciplinas para a indicação
docente e a elaboração dos quadros de horários das turmas em atividade no
período letivo. Um dos principais recursos é a exportação do arquivo contendo
dados como carga horária, outras atividades realizadas fora de sala, além das
ocorrências do ponto do professor, para o sistema de folha de pagamento.
8.3.4.

FATURAMENTO

O “SIAF Financeiro” gerenciará todo o Faturamento da Instituição, assegurando o
controle das receitas por meio da emissão e verificação de recebimento dos boletos e
outras taxas, além do cumprimento das obrigações financeiras e dos contratos firmados
para a prestação de serviços educacionais. O sistema registra toda a ficha financeira do
aluno como quitação das parcelas da semestralidade, financiamentos, descontos,
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9

BIBLIOTECA

As bibliotecas do UNIBH são compostas por quatro unidades integradas aos
campi Estoril, Lourdes e Cristiano Machado. Sua missão é proporcionar à
comunidade acadêmica, egressos formados no UNIBH e comunidade externa, o
acesso aos materiais e informações bibliográficas, promovendo a cultura e o
conhecimento, de forma sustentável e inclusiva. Para isso, conta com um acervo
de mais de 160.000 exemplares, integrando diversas áreas do conhecimento;
amplos espaços para estudos e pesquisas em grupo e individuais.
9.1

SERVIÇOS

A Biblioteca tem como objetivo principal, oferecer serviços que colaborem para
o aprimoramento e desenvolvimento constante do conhecimento dos usuários,
além disso, tem como preocupação a fomentação da leitura e da cultura
propondo projetos e ações que promovam o debate e a disseminação de
informação. Os serviços oferecidos são: serviços de empréstimo domiciliar,
renovação e reserva on line, malote entre as bibliotecas das unidades,
empréstimo entre bibliotecas da IES, orientação e apoio na elaboração de
trabalhos acadêmicos e visita orientada.
Os principais serviços oferecidos aos usuários são:


Empréstimo domiciliar nas categorias: alunos de graduação e
funcionários, cinco obras, por sete dias corridos; alunos de pósgraduação, alunos de TCC e professores, cinco obras, por 15 dias
corridos; Bibliotecas conveniadas, três obras por Biblioteca, por sete
dias corridos; colaboradores da Instituição, dois exemplares, por sete
dias corridos;



Consulta in loco para não usuários registrados (público externo);



Pesquisa bibliográfica on-line pelos computadores de consulta,
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Serviço de referência, atendimento pessoal ou pelo telefone e/ou email, com esclarecimento e orientações sobre as fontes de pesquisas
existentes;



Orientação, via elaboração de referências bibliográficas, para
trabalhos acadêmicos, monografias e teses, em complementação aos
dados fornecidos pelos professores de Metodologia Científica em sala
de aula, em consonância com as normas ABNT;



Orientação, quanto ao uso da biblioteca, para otimização da utilização
dos recursos e materiais oferecidos, permitindo o livre acesso às
estantes e mobiliários de armazenamento dos materiais especiais.
São distribuídas aos novos alunos as normas de utilização da
Biblioteca, bem como outras informações básicas e úteis contidas no
Manual do Aluno e Manual do Professor;



Disponibilização de jornais diários, mantendo para uso local Folha de
São Paulo e Estado de Minas;



Acesso a CD-ROOMs que acompanham os livros;



Disponibilização de microcomputadores para pesquisa na Internet,
além de vários terminais de acesso existentes nos Laboratórios de
Informática;



Empréstimo informatizado: Sistema Pergamum integrado ao Sistema
de Controle Acadêmico, com cadastro automático do corpo discente;



Empréstimos entre bibliotecas: é um recurso usado caso não exista,
no acervo local, o livro solicitado pelos usuários.

9.1.1

INFORMATIZAÇÃO

É gerenciada em suas rotinas pelo software Pergamum, programa desenvolvido

remotamente, interface gráfica, utiliza banco de dados SQL Server e Oracle, o
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acesso à base de dados é feito via browser internet. Utiliza o formato Machine
Readable Cataloging (MARC)  padrão internacional de catalogação.
O Pergamum permite a importação e exportação de registros com intercâmbio
de informações entre acervos bibliográficos e dispõe de eficientes recursos
direcionados para as várias atividades desenvolvidas em bibliotecas, com
destaque para os que favorecem a consulta ao catálogo on line. O acervo está
totalmente inserido no Sistema Pergamum, com possibilidade de acesso ao
catálogo on line para consulta (autor, título, assunto e booleana), reserva e
renovação.
9.2.

PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO

A Política de Desenvolvimento de Acervo define critérios que possibilitam a
formação do acervo de acordo com os objetivos da Instituição e a disponibilidade
de recursos financeiros, proporcionando o crescimento racional e equilibrado das
diferentes áreas que dão suporte ao ensino, pesquisa e extensão.
A Biblioteca realiza a avaliação do seu acervo por ocasião da aquisição de
materiais empregando métodos quantitativos e qualitativos para que os
resultados alcancem os objetivos da Política de Desenvolvimento do Acervo,
considerando o percentual por área, listas de bibliografias indicadas para os
cursos, sugestão dos usuários, dentre outros.
São considerados no desenvolvimento do acervo os cursos de graduação, pósgraduação e tecnológicos que serão avaliados pelo MEC, novas disciplinas,
novos cursos, atualização das obras e áreas de desenvolvimento de pesquisa.
A responsabilidade pela seleção do material adquirido é do coordenador de
curso e seu corpo docente, dos bibliotecários e diretores. O corpo docente
contribui para a formação de boa qualidade do acervo, visto que estes são
conhecedores

da

literatura

nas

suas

respectivas

áreas,

indicando

criteriosamente os materiais a serem adquiridos através do Projeto Pedagógico

Projetos Pedagógicos, para avaliação da aquisição dos materiais solicitados,
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A Política de Desenvolvimento de Acervo estabelece também os critérios para
desbaste, descarte e conservação do acervo.
9.3

BIBLIOTECA DIGITAL

A Biblioteca Digital do UNIBH é um sistema informatizado que disponibiliza, em
meio digital, títulos universitários. O projeto implementado por meio da Biblioteca
Universitária, tem como intuito auxiliar nas pesquisas e suprir as demandas
informacionais dos alunos da Instituição.
As duas plataformas disponíveis, a Biblioteca Virtual Pearson e a Minha
Biblioteca, irão contribuir para o aprimoramento e aprendizado do aluno. Elas
possuem diversos recursos interativos e dinâmicos que contribuirão para a
disponibilização e o acesso a informação de forma prática, acessível e eficaz.
A plataforma da Biblioteca Virtual é disponibilizada pela editora Pearson e seus
selos editoriais Pearson, Manole, Intersaberes, Papirus, Ática, Contexto,
Scipione, Companhia das Letras, Educs, Casa do Psicólogo, Jaypee Brothres,
Rideel, Editora Aleph, Lexikon, Callis, Sumus, Grupo Autêntica, Vozes, Oficina
de Textos. O aluno terá à sua disponibilidade o acesso a cerca de 5 mil títulos.
Na plataforma Minha Biblioteca, uma parceria dos Grupos A e Gen e seus selos
editoriais. Grupo A (Artmed, Artes Médicas, Bookman, Penso; McGraw-Hill);
Grupo Gen (Atlas, LTC, Guanabara Koogan, Santos, Roca, Forense, Saraiva,
Manole) e editoras convidadas: Cengage, Cortez, Grupo Autêntica e Zahar. Com
estas editoras o aluno terá acesso a cerca de 8 mil títulos, além de poder interagir
em grupo e propor discussões no ambiente virtual da plataforma.
As duas bibliotecas digitais, que, juntas, oferecem 13.595 títulos, possuem
acesso ilimitado para todos os alunos e professores do UNIBH. Seu acesso é
disponibilizado pelo SOL (Sistema Online) do aluno ou do professor.
A Biblioteca Digital tem como missão disponibilizar ao aluno mais uma opção de
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9.3.1

BASES DE DADOS DIGITAIS

A IES adota as bases de dados CAPES e EBSCO, que possuem juntas,
centenas de bases específicas, cobrindo todas as áreas do conhecimento,
apresentando periódicos com relevantes conceitos QUALIS e classificação DOI,
caracterizando assim a excelência das publicações. São cerca de 70 mil
publicações de texto completo e referencias, disponíveis vinte e quatro horas a
toda comunidade acadêmica. O acesso é feito através do portal acadêmico SOL.
9.4.

INFRAESTRUTURA DAS BIBLIOTECAS DE CADA CAMPUS

9.4.1.

BIBLIOTECA DO CAMPUS ESTORIL

A Biblioteca do campus Estoril está localizada no nível “C”, num amplo espaço
dedicado ao conhecimento. Possui um salão de acervo com 12 mesas de
estudos e 24 cadeiras, mais 6 cabines de estudo individual com tomadas de
energia elétrica para uso de notebooks e 06 cadeiras. Um salão de estudos com
64 mesas, 140 cadeiras, sofás e puffs para descanso e leitura dos alunos. Neste
espaço estão localizadas uma sala de estudo individual que comporta 12 cabines
com 12 cadeiras; cinco salas de estudo colaborativo para até 4 pessoas; quatro
salas de estudo em grupo que comportam de 10 a 20 pessoas; e uma sala de
acessibilidade para pessoas com deficiência com sistema DOSVOX E NVDA
instalados em computador, teclado em braile, fone de ouvido para ouvir textos.
Além disso, o espaço oferece banheiros femininos, masculinos e para pessoas
com deficiências e bebedouros. Uma área para atendimento aos estudantes com
seis guichês, 10 colaboradores, um jovem aprendiz e um bibliotecário que
apoiam esse atendimento.
O acervo total da biblioteca do campus Estoril é de cerca de 100.500 mil
volumes, sendo acrescido a cada novo semestre de novos títulos/ exemplares,
de acordo com o desenvolvimento dos cursos e atualizações das disciplinas.
Bibliografia Básica

A bibliografia dos cursos é atualizada periodicamente para atender aos
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forma excelente para satisfazer a necessidades informacionais. Todos os livros
encontram-se informatizados e tombados no patrimônio da IES, utilizando para
isto, o software Pergamum. Para a bibliografia básica foram adotados três títulos
por unidade curricular, sendo um deles disponibilizado na forma digital, através
das plataformas das bibliotecas digitais “Minha Biblioteca” e “Biblioteca Virtual
3.0, da Pearson”.
9.4.1.2.

Bibliografia Complementar

Para a bibliografia complementar, foram adotados cinco títulos por unidade
curricular, estando disponíveis em suporte físico e/ou digital, por meio das
plataformas das bibliotecas digitais “Minha Biblioteca” e “Biblioteca Virtual 3.0,
da Pearson”. A quantidade de exemplares é considerada excelente para
satisfazer as necessidades dos alunos e os livros encontram-se informatizados
e tombados no patrimônio da IES. Foram abarcadas as literaturas mais
relevantes e recentes de forma a atender à matriz curricular.
As bibliotecas digitais configuram, por sua vez, uma plataforma prática e
inovadora para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade, pela
internet, tablets ou smartphones, a qualquer hora, em qualquer lugar que a
comunidade acadêmica deseje. As duas plataformas juntas possuem cerca de
13.595 títulos.
9.4.1.3.

Periódicos Especializados

A IES adota as bases de dados CAPES e EBSCO que possuem, juntas,
centenas de bases específicas, cobrindo todas as áreas do conhecimento,
apresentando periódicos com relevantes conceitos QUALIS e classificação DOI,
caracterizando assim a excelência das publicações. São cerca de 70 mil
publicações de texto completo e referências, disponíveis vinte e quatro horas a
toda comunidade acadêmica. O acesso é feito por meio do portal acadêmico
SOL.

assinatura de 109 títulos de periódicos, cobrindo as diversas áreas dos cursos ofertados
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20.

JOURNAL OF SCHOOL NURSING

21.

LES NOUVELLES ESTHETIQUES BRASIL

22.

OPERATIVE DENTISTRY

23.

ORAL SURGERY, ORAL MEDICINE, ORAL PATHOLOGY, ORAL
RADIOLOGY AND ENDODONTICS

24.

PHOTO

25.

REVISTA ABC DESIGN

26.

REVISTA ACI MATERIALS JOURNAL

27.

REVISTA AM CINEMATOGRAPHER

28.

REVISTA ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO

29.

REVISTA ATUALIDADE COSMÉTICA

30.

REVISTA AU: ARQUITETURA E URBANISMO

31.

REVISTA BACKSTAGE

32.

REVISTA BIO - REVISTA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E MEIO
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REVISTA BRASIL MINERAL

34.

REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

35.

REVISTA BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

36.

REVISTA BRASILEIRA DE ORTOPEDIA - RBO

37.

REVISTA BRASILEIRA DE PSICANÁLISE

38.
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39.

REVISTA CAPITAL ABERTO

Página

349

33.

Credenciamento: Decreto Presidencial de 23 de fevereiro de 1999

Av. Professor Mário Werneck, 1685 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30455-610
31 3319.9500 | UNIBH.br

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI UNIBH

REVISTA CARTA CAPITAL
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REVISTA CASA & CONSTRUÇÂO

42.

REVISTA CASA CLÁUDIA
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REVISTA CHEMICAL ENGINEERING EDUCATION

44.

REVISTA CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA

45.

REVISTA CIRCUIT CELLAR

46.

REVISTA CIVIL ENGINEERING MAGAZINE

47.

REVISTA CLÍNICA VETERINÁRIA

48.
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49.

REVISTA COSMETIC & TOILETRIES

50.

REVISTA DA ESCOLA DE MINAS - REM

51.

REVISTA DA ESPM

52.

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL

53.

REVISTA DEVELOP

54.
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55.

REVISTA EMBALAGEM MARCA

56.

REVISTA ENGENHARIA

57.
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58.

REVISTA ESTUDOS AVANÇADOS

59.

REVISTA EXAME

60.

REVISTA FHOX
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61.

REVISTA FINESTRA

62.

REVISTA FOOD THECNOLOGY

63.

REVISTA FOTOGRAFE MELHOR

64.

REVISTA GESTÃO & PRODUÇÃO

65.

REVISTA HARPER'S BAZAAR

66.
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67.

REVISTA HSM

68.

REVISTA IEEE INDUSTRY APPLICATIONS MAGAZINE

69.

REVISTA IMAGEN DIAGNOSTICA

70.

REVISTA IMPRENSA

71.

REVISTA JAMA: THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL
ASSOCIATION

72.

REVISTA

JOURNAL
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REVISTA LAES & HAES

74.

REVISTA LOGÍSTICA

75.

REVISTA MANEQUIM

76.

REVISTA MARKETING

77.
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78.

REVISTA MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS EXERCISE

79.

REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL

80.

REVISTA MOLDE & CIA
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85.
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86.
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87.
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REVISTA QUÍMICA NOVA

93.

REVISTA RESEARCH IN VETERINARY SCIENCE

94.

REVISTA ROBÒTICA

95.

REVISTA ROCHAS DE QUALIDADE

96.

REVISTA SANEAMENTO AMBIENTAL

97.

REVISTA TÉCHNE

98.

REVISTA TECHNIBUS

99.

REVISTA THE AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE

100.

REVISTA TRANSPORTE MODERNO

101.

REVISTA VEJA
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102.

REVISTA VENDAMAIS

103.

REVISTA VIDA ESTÉTICA

104.

REVISTA VISUAL & DESIGN

105.

REVISTA VOCÊ S/A

106.

REVISTA VOGUE BRASIL

107.

REVISTA ZUM

108.

REVISTA ZUPI

109.

SUPER FOTO DIGITAL

A biblioteca conta com espaço físico excelente para incentivo ao estudo e
pesquisa dos alunos da faculdade com acústica, iluminação, acessibilidade e
mobiliários adequados.
9.4.2.

BIBLIOTECA DO CAMPUS LOURDES

A Biblioteca do Campus Lourdes está localizada num amplo espaço dedicado ao
conhecimento, com 274 m² totais. Conta com dois salões com 11 mesas
redondas de estudos em grupo com quatro cadeiras cada, com tomadas de
energia elétrica para o uso de notebooks. Dispõe de três salas de estudo
individual, uma delas com seis cabines e seis cadeiras e as outras duas com
quatro cabines com quatro cadeiras cada. Em uma destas três salas, há um
computador com o software DOSVOX e NVDA instalados, teclado em braile,
fone de ouvido para uso de pessoas com deficiência. O espaço de atendimento
aos estudantes, conta com quatro guichês (um deles próprio para cadeirantes),
cinco colaboradores e um bibliotecário.
O acervo total da Biblioteca do Campus Lourdes possui cerca de 26.250 mil
volumes, sendo acrescido a cada novo semestre de novos títulos/exemplares,
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9.4.2.1.

Bibliografia Básica

A bibliografia dos cursos é atualizada periodicamente para atender aos
conteúdos propostos, bem como as modificações de matrizes, com exemplares
para satisfazer as necessidades informacionais. Todos os livros encontram-se
informatizados e tombados no patrimônio da IES, utilizando para isto, o software
Pergamum. Para a bibliografia básica foram adotados três títulos por unidade
curricular, sendo um deles disponibilizado na forma digital, por meio das
plataformas das bibliotecas digitais “Minha Biblioteca” e “Biblioteca Virtual 3.0,
da Pearson”.
9.4.2.2.

Bibliografia Complementar

Para a bibliografia complementar foram adotados cinco títulos por unidade
curricular, estando disponíveis em suporte físico e/ou digital, por meio das
plataformas das bibliotecas digitais “Minha Biblioteca” e “Biblioteca Virtual 3.0,
da Pearson”. A quantidade de exemplares é considerada excelente para
satisfazer as necessidades dos alunos e os livros encontram-se informatizados
e tombados no patrimônio da IES. Foram abarcadas as literaturas mais
relevantes e recentes de forma a atender às matrizes curriculares.
As bibliotecas digitais configuram, por sua vez, uma plataforma prática e
inovadora para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade, pela
internet, tablets ou smartphones, a qualquer hora, em qualquer lugar que a
comunidade acadêmica deseje. As duas plataformas juntas possuem cerca de
13.595 títulos.
9.4.2.3.

Periódicos Especializados

A IES adota as bases de dados CAPES e EBSCO que possuem, juntas,
centenas de bases específicas, cobrindo todas as áreas do conhecimento,
apresentando periódicos com relevantes conceitos QUALIS e classificação DOI,
caracterizando assim a excelência das publicações. São cerca de 70 mil

toda comunidade acadêmica. O acesso é feito por meio do portal acadêmico
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Quanto aos periódicos impressos, a biblioteca do campus Lourdes mantém
atualmente a assinatura de 10 títulos de periódicos, cobrindo a área de Direito e
Relações Internacionais.
Impressos:
1.

FOREING POLLICY

2.

JORNAL ESTADO DE MINAS

3.

JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO

4.

REVISTA CONTEXTO INTERNACIONAL

5.

REVISTA EXAME

6.

REVISTA FOREIGN AFFAIRS

7.

REVISTA INTERNATIONAL SECURITY

8.

REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE

9.

REVISTA VEJA

10.

REVISTA VOCÊ S/A

A biblioteca conta com espaço físico excelente para incentivo ao estudo e
pesquisa dos alunos da faculdade com acústica, iluminação, acessibilidade e
mobiliários adequados.
9.4.3.

BIBLIOTECA DO CAMPUS CRISTIANO MACHADO

A Biblioteca do campus Cristiano Machado é dividida em dois prédios,
relativamente um ao lado do outro. Possui um acervo com cerca de 40.000 livros,
área de 679 m², com 66 mesas de estudos e uma média de 155 lugares. O
espaço conta com sofás e puffs para descanso e leitura dos alunos, cinco totens

estão localizadas quatro salas de estudo colaborativo para até quatro pessoas e
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computador, teclado em braile, fone de ouvido para textos. A área para
atendimento aos usuários conta com oito guichês e uma equipe de sete
auxiliares administrativos, um jovem aprendiz e um bibliotecário responsável
pela biblioteca nos dois prédios.
O acervo total da biblioteca do campus Estoril possui cerca de 41 mil volumes,
sendo acrescido a cada novo semestre de novos títulos/exemplares, de acordo
com o desenvolvimento dos cursos e atualizações das disciplinas.
9.4.3.1.

Bibliografia Básica

A bibliografia dos cursos é atualizada periodicamente para atender aos
conteúdos propostos, bem como a modificação da área, com exemplares de
forma excelente para satisfazer a necessidades informacionais. Todos os livros
encontram-se informatizados e tombados no patrimônio da IES, utilizando para
isto, o software Pergamum. Para a bibliografia básica foram adotados três títulos
por unidade curricular, sendo um deles disponibilizado na forma digital, através
das plataformas das bibliotecas digitais “Minha Biblioteca” e “Biblioteca Virtual
3.0, da Pearson”.
9.4.3.2.

Bibliografia Complementar

Para a bibliografia complementar foram adotados cinco títulos por unidade
curricular, estando disponíveis em suporte físico e/ou digital, por meio das
plataformas das bibliotecas digitais “Minha Biblioteca” e “Biblioteca Virtual 3.0,
da Pearson”. A quantidade de exemplares é considerada excelente para
satisfazer as necessidades dos alunos e os livros encontram-se informatizados
e tombados no patrimônio da IES. Foram abarcadas as literaturas mais
relevantes e recentes de forma a atender às matrizes curriculares.
As bibliotecas digitais configuram, por sua vez, uma plataforma prática e
inovadora para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade, pela
internet, tablets ou smartphones, a qualquer hora, em qualquer lugar que a
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9.4.3.3.

Periódicos Especializados

A IES adota as bases de dados CAPES e EBSCO que possuem, juntas,
centenas de bases específicas, cobrindo todas as áreas do conhecimento,
apresentando periódicos com relevantes conceitos QUALIS e classificação DOI,
caracterizando assim a excelência das publicações. São cerca de 70 mil
publicações de texto completo e referências, disponíveis vinte e quatro horas a
toda comunidade acadêmica. O acesso é feito por meio do portal acadêmico
SOL.
Quanto aos periódicos impressos, a biblioteca do campus Cristiano Machado
mantém atualmente a assinatura de 80 títulos de periódicos, cobrindo as
diversas áreas dos cursos ofertados pela IES.
Impressos:
1.

AMERICAN JOURNAL OF NURSING

2.

ANAIS BRASILEIROS DE DERMATOLOGIA

3.

ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS

4.

BOLETIM IOB

5.

BRAZILIAN JOURNAL OF BIOLOGY (REVISTA BRASILEIRA DE

CADERNOS CEDES

7.

JORNAL ESTADO DE MINAS

8.

JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO

9.

JOURNAL OF ORTHOPAEDIC & SPORTS PHYSICAL THERAPY

10.

JOURNAL OF SCHOOL NURSING

11.

LES NOUVELLES ESTHETIQUES BRASIL

12.

REVISTA ACI MATERIALS JOURNAL
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13.

REVISTA ARQUITETURA & CONSTRUÇÃO

14.

REVISTA ATUALIDADE COSMÉTICA

15.

REVISTA AU: ARQUITETURA E URBANISMO

16.

REVISTA BIO - REVISTA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E MEIO

REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

18.

REVISTA BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

19.

REVISTA CAPITAL ABERTO

20.

REVISTA CARTA CAPITAL

21.

REVISTA CASA CLÁUDIA

22.

REVISTA CHEMICAL ENGINEERING EDUCATION

23.

REVISTA CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA

24.

REVISTA CIRCUIT CELLAR

25.

REVISTA CIVIL ENGINEERING MAGAZINE

26.

REVISTA COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS

27.

REVISTA CONHECOMENTO PRÁTICO DA LÍNGUA PORTUGUESA

28.

REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA

29.

REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO / GUIA DA CONSTRUÇÃO

30.

REVISTA CONSUMIDOR MODERNO

31.

REVISTA COSMETIC & TOILETRIES

32.

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL

33.

REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA
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34.

REVISTA DO SERVIÇO PÚBLICO

35.

REVISTA DOM

36.

REVISTA EDUCAÇÃO & SOCIEDADE

37.

REVISTA EMERGÊNCIA

38.

REVISTA ENGENHARIA

39.

REVISTA ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

40.

REVISTA EXAME

41.

REVISTA FILOSOFIA: CIÊNCIA E VIDA

42.

REVISTA FINESTRA

43.

REVISTA GESTÃO & NEGÓCIOS

44.

REVISTA GESTÃO & PRODUÇÃO

45.

REVISTA GESTÃO RH

46.

REVISTA HSM

47.

REVISTA IEEE INDUSTRY APPLICATIONS MAGAZINE

48.

REVISTA IMAGEN DIAGNOSTICA

49.

REVISTA

JOURNAL

OF

INDUSTRIAL

&

ENGINEERING

REVISTA LAES & HAES

51.

REVISTA LEITURAS DA HISTÓRIA

52.

REVISTA LOGÍSTICA

53.

REVISTA MARKETING

54.

REVISTA MECHANICAL ENGINEERING
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55.

REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL

56.

REVISTA MELHOR GESTÃO DE PESSOAS

57.

REVISTA MUNDO LOGÍSTICA

58.

REVISTA NEWSLAB

59.

REVISTA PÁTIO: EDUCAÇÃO INFANTIL

60.

REVISTA PÁTIO: ENSINO FUNDAMENTAL

61.

REVISTA

PÁTIO:

ENSINO

MÉDIO,

PROFISSIONAL

E

TECNOLÓGICO
62.

REVISTA PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS - PEGN

63.

REVISTA PHYSICAL THERAPY

64.

REVISTA PROFISSIONAL & NEGÓCIOS

65.

REVISTA PROJETO DESIGN

66.

REVISTA PROTEÇÃO

67.

REVISTA PSIQUÊ

68.

REVISTA

QUANTITATIVE

INTRA

RED

THERMOGRAPHY

JOURNAL
REVISTA QUÍMICA NOVA

70.

REVISTA ROBÒTICA

71.

REVISTA SANEAMENTO AMBIENTAL

72.

REVISTA SOCIOLOGIA: CIÊNCIA E VIDA

73.

REVISTA TÉCHNE

74.

REVISTA TECNOLOGÍSTICA
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75.

REVISTA USP

76.

REVISTA VEJA

77.

REVISTA VENDAMAIS

78.

REVISTA VIDA ESTÉTICA

79.

REVISTA VOCÊ RH

80.

REVISTA VOCÊ S/A

A biblioteca conta com espaço físico excelente para incentivo ao estudo e
pesquisa dos alunos da faculdade com acústica, iluminação, acessibilidade e
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10

DEMONSTRATIVO

DE

CAPACIDADE

E

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
O UNIBH é uma IES pertencente à Ânima Educação que tem capital aberto em
bolsa que passa de forma periódica por processos de auditoria interna e externa,
tendo, portanto, uma política de governança que atende a todas as áreas da CIA
e de suas IES. É formada por um time de profissionais criadores que buscam
apreender, em cada detalhe, novas formas de promover a educação. Esta é a
essência que nos faz ser diferentes. Esse é o jeito de ser da Anima. E é isso que
nos leva, cotidianamente, a trabalhar em parceria com nossos alunos,
professores e colaboradores para, juntos, transformarmos o país pela Educação.
A IES acredita na importância da qualidade do ensino e, por isso, sua prioridade
é melhorar dia a dia essa qualidade e, para tanto, não tem poupado esforços
nem investimentos. Por outro lado, a manutenção do equilíbrio financeiro é
fundamental para a perenidade da IES, assim o que se leva em consideração
sempre são os resultados pretendidos e que estes resultados sejam de longo
prazo.
A política estratégica de gestão econômico-financeira da IES prioriza a utilização
de recursos próprios, obtidos através de receita originária de mensalidades
escolares e ainda provenientes de outros recursos do mantenedor, para manter
suas atividades e projetos em andamento ou em expansão, visando produzir
resultados (realizar sua missão, alcançar metas ou objetivos).
A sustentabilidade financeira é imprescindível para a IES porque é fator
primordial para a continuidade de suas atividades. É também imprescindível que
ela esteja articulada às propostas do PDI e às análises de relatórios da CPA e
de avaliação externa. São também necessárias: reuniões semestrais para
acompanhamento das propostas do PDI com diretores, coordenadores e líderes
de setores e verificação sistemática do atendimento às metas e ações propostas

qualidade do ensino de graduação, ampliação de práticas extensionistas, oferta
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no PDI.
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de cursos de pós-graduação lato sensu, manutenção e/ou ampliação de
programas de iniciação científica, melhorias na infraestrutura, atendimento às
demandas regionais onde está inserida a IES, considerando aspectos
socioeconômicos e culturais, bem como o desenvolvimento de mecanismos de
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que garantam a gestão eficiente.
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I – LABORATÓRIOS
A) INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE – ICBS
Os laboratórios do ICBS contam com um com um amplo conjunto de espaços
que visa atender às principais demandas das áreas da Saúde e das Ciências
Biológicas, tais como Medicina, Medicina Veterinária, Enfermagem, Fisioterapia,
Educação Física, Nutrição, Estética e Cosmética, Psicologia, Odontologia,
Biomedicina e Ciências Biológicas.
Nestes laboratórios, o aluno consegue experimentar a profissão de maneira real,
se articulando junto à comunidade em projetos como a Clínica Integrada, que
conta com uma estrutura de 22 consultórios de Medicina, 5 de Nutrição, salas de
avaliação e dieta, clínicas de Psicologia, clínicas de Estética, além dos serviços
prestados em Enfermagem e Fisioterapia.
Além da Clínica, o ICBS ainda tem um Hospital Veterinário aberto ao público,
academia, quadras, piscinas, pista de atletismo, dentre outros espaços que
transformam os processos de aprendizagem expandindo a sala de aula, por meio

Instituto

Laboratório de Habilidades

Estoril/1

ICBS

Clínica Integrada

Estoril/1

ICBS

Laboratório de Interpretação
Laboratório Multidisciplinar
(Odontologia)

Estoril/1

ICBS

Medicina
Enfermagem
Nutrição
Medicina
Psicologia
Fisioterapia
Enfermagem
Estética
Nutrição
Odontologia

Estoril/1

ICBS

Odontologia

Estoril/1

ICBS

Laboratório de Anatomia de
Superfícies

Estoril/1

ICBS

Enfermagem
Medicina
Fisioterapia
Estética
Medicina
Enfermagem
Estética
Fisioterapia

X
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Localização/
Quantidades

Extensão

Nome do Laboratório *

Pesquisa
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Nome do Laboratório *

Localização/
Quantidades

Laboratório de Anatomia
Humana, músculo e
esquelética
Laboratório de Anatomia
Veterinária

Instituto

Ensino

Estoril,
Cristiano
Machado/ 2

ICBS

Medicina
Enfermagem
Estética
Fisioterapia

Estoril/1

ICBS

Medicina Veterinária
Biomedicina
Ciências Biológicas
Medicina
Medicina Veterinária
Odontologia
Biomedicina
Ciências Biológicas
Engenharia de Alimentos
Medicina
Nutrição
Biomedicina
Ciências Biológicas
Enfermagem
Fisioterapia
Medicina
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia
Biomedicina
Ciências Biológicas
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Engenharia de Alimentos
Medicina
Medicina Veterinária
Nutrição
Educação Física
Fisioterapia

Laboratório de Bioquímica
Biofísica e Imunologia

Estoril/1

ICBS

Laboratório de Bromatologia

Estoril/1

ICBS

Laboratório de Cito Histologia

Estoril/3

ICBS

Laboratório de Microbiologia

Estoril/1

ICBS

Estoril/1

ICBS

Estoril/1

ICBS

Fisioterapia

Academia Escola

Estoril

ICBS

Educação Física

Laboratório de Ginástica

Estoril/1

ICBS

Educação Física

Laboratório de Lutas

Estoril/1

ICBS

Educação Física

Laboratório de Dança

Estoril/1

ICBS

Educação Física

Laboratório de Musculação

Estoril/1

ICBS

Educação Física

Piscina Terapêutica

Estoril/1

ICBS

Fisioterapia

Piscina Esportiva

Estoril/1

ICBS

Educação Física

ICBS

Biomedicina
Ciências Biológicas
Enfermagem
Fisioterapia
Medicina
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia

Laboratório de Fisiologia de
Exercício
Laboratório de Cardiologia e
Pneumologia

Estoril/1

X

X

X

X

X

X

X

X
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Localização/
Quantidades

Instituto

Laboratório de
Química Analítica

Estoril/1

ICBS

Laboratório de
Química Geral

Estoril, Cristiano
Machado/ 2

ICBS

Laboratório de
Química Instrumental

Estoril/1

ICBS

Laboratório de
Química Orgânica

Estoril/1

ICBS

Laboratório de
Visagismo

Estoril, Cristiano
Machado/ 2

ICBS

Estoril/1

ICBS

Laboratório
Multidisciplinar de
Saúde I, II e III

Estoril, Cristiano
Machado/ 3

ICBS

Biotério

Estoril/1

ICBS

Engenharia Ambiental
Biomedicina
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia de Minas
Engenharia de Produção
Engenharia Química
Biomedicina
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia de Minas
Engenharia de Produção
Engenharia Química
Biomedicina
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia de Minas
Engenharia de Produção
Engenharia Química
Biomedicina
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia de Minas
Engenharia de Produção
Engenharia Química
Estética
Biomedicina
Ciências Biológicas
Enfermagem
Fisioterapia
Medicina
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia
Biomedicina
Ciências Biológicas
Enfermagem
Fisioterapia
Medicina
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia

X
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Localização/
Quantidades

Instituto

Ensino

Área de Atletismo

Estoril/1

ICBS

Educação Física

Campo de Futebol

Estoril/1

ICBS

Educação Física

Quadra Poliesportiva

Estoril/1

ICBS

Educação Física

Quadra de tênis

Estoril/1

ICBS

Educação Física

Laboratório
multifuncional I e II

Cristiano
Machado/ 2

ICBS

Laboratório de Macas
I, II, III

Cristiano
Machado/ 3

ICBS

Clínica

Cristiano
Machado/ 2

ICBS

Extensão

Nome do
Laboratório *

Pesquisa
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Engenharia Mecânica
Engenharia Elétrica
Fisioterapia
Enfermagem
Estética e Cosmética
Fisioterapia
Enfermagem
Fisioterapia

A1. Laboratório de Habilidades
O Laboratório de Habilidades é voltado para a prática laboratorial, semiologia da
medicina, avaliação nutricional e destaca-se por promover um espaço propício à
simulação de situações médicas reais, como pacientes em estado de urgência,
higienização, uso de seringas, uso de cateter, reanimação, dentre outros.
 Tamanho: 92m²
 Capacidade de alunos: 30
A2. Clínica Integrada
A Clínica conta com 22 consultórios médicos, que são distribuídos em 14
especialidades e atende à população, por meio de uma parceria com o SUS. O
espaço ainda incorpora as áreas de nutrição, tendo 5 clínicas de atendimento,
sala de avaliação e dieta; enfermagem, na confecção de curativos de grande
extensão; psicologia, por meio de salas de grupo, observação e orientação;
fisioterapia especializada em neuropediatria, cardiologia, pneumonologia,
ortopedia, neurologia adulto, gerontologia e uroginecologia. Além disso, a clínica
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a orientação de professores, que acompanham e avaliam as práticas realizadas
por alunos e ex-alunos.
 Tamanho: recepção: 656m²
 Capacidade pessoas: 60
A3. Laboratório de Interpretação
Este laboratório conta com uma estrutura devidamente montada para a
interpretação de

radiografias odontológicas,

através de negatoscópios

individuais, tornando o ensino e aprendizagem mais eficiente, no que tange à
qualidade dos resultados acadêmicos e profissionais.
 Tamanho:63m²
 Capacidade alunos: 30
A4. Laboratório Multidisciplinar (Odontologia)
Este laboratório dispõe de bonecos e a simulação de um consultório
odontológico completo, permitindo aos alunos um maior aproveitamento das
teorias da odontologia, por meio da experimentação e validação dos conteúdos.
 Tamanho: 72m²
 Capacidade alunos: 30
A5. Laboratório de Cinesiologia
Este laboratório multidisciplinar atende à mais diversas áreas da saúde,
destacando-se para a aprendizagem de métodos para a fisioterapia. Destaque
para o “Projeto Mama Amiga”, que tem como objetivo educar a comunidade para
os riscos do câncer de mama e capacitação para o autoexame.
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A6. Laboratório de Anatomia de Superfícies
Este laboratório é devidamente equipado para a simulação, estudo e
experimentação de diversas práticas para o corpo humano, sobretudo para
aquelas voltadas à superfície, como massagens estéticas, terapêuticas, dentre
outras.
 Tamanho: 110m²
 Capacidade de alunos: 30
A7. Laboratório de Anatomia Humana, Músculo e Esquelética
Este é um dos mais importantes laboratórios do ICBS, contando com 4 salas que
promovem um estudo multidisciplinar voltados para a anatomia humana. O
espaço conta com enorme acervo de materiais em suporte físico e digital,
permitindo a experimentação dos alunos, frente aos desafios da profissão, além
de promover situações reais, passando a tornar a prática do ensino ainda mais
eficiente, em relação ao mercado.
Sala A
 Tamanho: 75m²
 Capacidade de alunos: 30
Salas B, C e D:
 Tamanho: 110m²
 Capacidade de alunos: 30
A8. Laboratório de Anatomia Veterinária
O Laboratório de Anatomia Veterinária conta com duas salas, sendo uma voltada

Neste mesmo espaço há uma sala de patologia, onde os alunos têm a
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para a sistêmica da anatomia veterinária e a outra para o músculo e esquelética.
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Sala A:
 Tamanho: 135,80m²
 Capacidade de alunos: 304
Sala B:
 Tamanho: 167,16m²
 Capacidade de alunos: 30
A9. Laboratório de Bioquímica, Biofísica e Imunologia
Este laboratório tem a capacidade máxima de até 37 alunos e atende à diversas
disciplinas da área de saúde ligadas desde a própria Bioquímica, Biofísica e
Imunologia, até Fundamentos de Laboratório, Biologia Nuclear, Patologia
Clínica, dentre outros. Por esse caráter multidisciplinar, o espaço contempla
diversos projetos de pesquisa e extensão, desenvolvimento do TIG e trabalho de
conclusão de curso.
 Tamanho: 116,16m²
 Capacidade de alunos: 37
A10. Laboratório de Bromatologia
O Laboratório de Bromatologia tem capacidade para até 37 alunos, contando
com uma estrutura de 37 bancadas, sala administrativa e sala de preparo, além
de um vasto acervo de materiais, preparados para receber as disciplinas de
Análises Bromatológicas, Análise de Alimento, Biofísica, Fundamentos de
Laboratório, Tecnologia de óleos, Química de Alimentos e Química Geral. Além
disso, o laboratório comporta diversos projetos de TIG e alguns de pesquisa e
extensão.
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A11. Laboratório de Cito Histologia
Ambos os laboratórios de Cito Histologia têm capacidade para até 36 alunos e
são equipados por 1 câmera para microscopia, 1 computador, 32 microscópios
ópticos, televisão, maquetes e modelos didáticos. Além do laboratório principal,
há ainda uma sala de coleta, composta por vidrarias e reagentes específicos
para Hematologia, Urinálise e Patologia Clínica, tubos e descartáveis para coleta
e kits de determinação e análise.
Cito Histologia I:
 Tamanho: 86,7m²
 Capacidade de alunos: 36
Cito Histologia II
 Tamanho: 74,0m²
 Capacidade de alunos: 36
A12. Laboratório de Microbiologia
O Laboratório de Microbiologia conta com uma estrutura para receber até 40
alunos, dispondo de 14 microscópios e um acervo de equipamentos que torna o
laboratório, um espaço interdisciplinar, sendo utilizado por diversos cursos do
ICBS.
 Tamanho: 112,29m²
 Capacidade de alunos: 40
A13. Laboratório de Fisiologia de exercício
Este espaço composto por macas, Esteira, Balanças e Bicicletas para avaliação

acadêmicas especializadas, às práticas reais, por meio de atendimentos à
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 Tamanho: 156m²
 Capacidade de alunos: 30
A14. Laboratório de Cardiologia e Pneumologia
Este laboratório faz parte da Clínica Integrada e atende às demandas relativas
ao tratamentos ligados à Cardiologia e Pneumologia. O espaço é bem equipado
com uma estrutura dotada de bicicletas ergométricas, macas, além dos
equipamentos de treinamento resistido (musculação)
 Tamanho: 60m²
 Capacidade de Alunos: 30
A15. Academia Escola
Este laboratório de pesquisa acontece nos diversos laboratórios que compõem
o curso de Educação Física. O projeto trata-se da abertura dos espaços
esportivos do curso à comunidade acadêmica. Neste projeto, tanto os alunos do
UNIBH conhecem os benefícios da atividade física para a saúde e o bem-estar,
quanto os alunos do curso de Educação Física podem aplicar os conteúdos
aprendidos em sala de aula, em uma experiência real. O resultado é um saber
multiplicado em interação, aplicação, validação e reconhecimento.
A16. Laboratório de Ginástica
Este espaço de 2016m² é equipado para promover, em caráter multidisciplinar,
a técnica e o aperfeiçoamento da Ginástica. Para tal, o laboratório conta com
diversos equipamentos, tais como cama elástica, Tumble track, colchões
diversos, cavalo, trampolins, barras paralelas femininas, barra fixa, argolas,
plintons para diversas alturas.
 Tamanho: 216m²
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A17. Laboratório de Lutas
O laboratório de Lutas é um espaço de 144m² e comporta até 30 alunos. Nele,
encontra-se um tatame em EVA, saco de pancada e equipamentos para ensino
de lutas e artes marciais.
 Tamanho: 145,20m²
 Capacidade de alunos: 30
A18. Laboratório de Dança
O laboratório de dança conta com um amplo salão, com capacidade para até 30
pessoas, espelho, um corrimão, pesinhos e caneleiras. Nesta sala, ainda
funciona o projeto “Academia da Cidade” e recebe a comunidade local para aulas
gratuitas, como forma de promover o gosto e educar para a importância da
atividade física.
 Tamanho: 192m²
 Capacidade de alunos: 30
A19. Laboratório de Musculação
O laboratório de Musculação simula o espaço de uma academia e contém
diversos equipamentos de musculação, dispostos em uma área para peso livre,
uma área para as esteiras e bicicletas ergométricas, halteres e anilhas,
colchonetes, caneleiras, barras diversas para musculação, espaldar, e duas
salas de avaliação física.
A academia tem em seu quadro de funcionários os alunos do curso de educação
física e é aberta à comunidade em dois períodos diários.
 Tamanho: 475m²
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A20. Piscina Terapêutica
A piscina terapêutica, construída em 2006, faz parte de uma estrutura pensada
para promover um melhor aproveitamento dos alunos, em relação aos
tratamentos terapêuticos da área da saúde, uma vez que as teorias vistas em
sala de aula, encontram sua observação e aprimoramento nos espaços de
experimentação e validação do conhecimento. A piscina tem 90cm de
profundidade, 33° de temperatura e é bastante utilizada no tratamento
fisioterápico com idosos e tratamentos neurológicos em geral.
 Tamanho: 171m²
 Capacidade de alunos: 30
A21. Piscina Esportiva
A piscina esportiva do ICBS é voltada para a prática da educação física. Com
25m de comprimento, por 12,5m de largura e 2,5m de profundidade, ela é
aquecida por bomba e aquecimento solar. O tratamento da água é feito por cloro
e, atualmente, ela é utilizada nas aulas semanais (abertas à comunidade), aulas
internas específicas e no desafio da educação física, chamado “Pratique”.
 Tamanho: 420m²
 Capacidade de alunos: 8
A22. Laboratório de Patologia e Parasitologia
O laboratório de Patologia e Parasitologia é equipado com 37 microscópios, 7
lupas, 1 centrífuga de tubos, 1 estufa, 1 micrótomo, 1 balança de precisão, além
de uma estrutura completa para receber até 30 alunos por aula. O espaço ainda
conta com uma sala administrativa e uma sala de preparo. Ele atende a uma
série de cursos do ICBS, promovendo uma importante aula prática, repleta de
conteúdos científicos e experimentais.
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A23. Laboratório de Química Analítica
O Laboratório de Química Analítica tem capacidade para até 30 alunos e nele
são lecionadas as disciplinas de Química Analítica. Além da ampla estrutura
formada por 4 bancadas grandes, 16 banquetas, 1 chuveiro lava olhos e 1 lava
olho portátil, ainda conta com um enorme acervo de materiais de segurança e
de experimentação científica.
 Tamanho: 74,18m²
 Capacidade de alunos: 30
A24. Laboratório de Química Geral
Este laboratório capacidade para receber até 40 alunos e seu uso é voltado para
as aulas de Química geral. Além das 3 bancadas amplas, que propiciam a troca
de experiências entre os alunos, o laboratório ainda dispõe de um grande acervo
para as práticas experimentais em químicas, sendo um dos espaços mais
importantes do ICBS.
 Tamanho: 116,16m²
 Capacidade de alunos: 30
A25. Laboratório de Química Instrumental
O laboratório de Química Instrumental é um espaço no qual teoria e prática são
fundidas, por meio de um processo de ensino e aprendizagem que lida com
problemas de ordem científica, passíveis de verificação e experimentação. O
laboratório é dotado com uma estrutura para receber até 20 alunos por aula e
uma equipe técnica capacitada para acompanhar os trabalhos executados no
espaço. Além disso, o acervo de materiais do espaço conta com 7 chapas de
aquecimento, 2 agitadores mecânicos, 3 balanças, 1 moinho, 1 estufa, 1 microondas, 1 banho maria, 1 capela e 3 balanças.
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A26. Laboratório de Química Orgânica
O laboratório de Química orgânica é preparado para receber até 40 alunos e
comporta projetos relativos à disciplina homônima e também outros projetos. O
espaço é equipado com 4 Phometros, 3 banho-maria, 4 centrífugas, 2 rotavaporizador, 2 balanças, 11 chapas de aquecimento, 1 deionizador, 7 bombas à
vácuo.
 Tamanho: 109,55
 Capacidade de alunos: 30
A27. Laboratório de Visagismo
Os laboratórios de Visagismo atendem ao curso de Estética e Cosmética, sendo
que no campus Estoril, faz parte da Clínica Integrada, com atendimento ao
público em geral e no campus Cristiano Machado, o laboratório destina-se às
disciplinas de Imagem Pessoal e Anexos Cutâneos. O laboratório é equipado
com o objetivo de promover um espaço prático, destinado à simulação e
aplicação dos conteúdos do curso, visando uma abordagem mais aproximada
do mercado e aproximada dos desafios da profissão.
 Tamanho: 114,20m²
 Capacidade de alunos: 20
A28. Laboratório de Farmacologia, Fisiologia e Zoologia
Este laboratório interdisciplinar tem a capacidade para até 36 alunos e é
equipado

com

diversos

instrumentos,

tais

como

aparelho

de

ECG,

Esfignomanônmetro, balança semi-analítica, câmera para microscópio, capela
de exaustão, dentre outros que tornam este, um dos mais completos laboratórios
do ICBS.
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A29. Laboratório Multidisciplinar Saúde I, II, III
Os dois laboratórios multidisciplinares foram desenvolvidos para atender à
diversidade de práticas inerentes à área da saúde, otimizando as práticas,
recursos e trocas de conhecimento.
 Tamanho: 51m² e 55m²
 Capacidade de alunos: 30 (em cada um)
A30. Biotério
Este laboratório conta com 3 salas de animais e instrumentos específicos para a
análise e pesquisa de dados em disciplinas como “Secreção salivar” e “Choque
Insulínico”.
 Tamanho: 32m²
 Capacidade de alunos: 30
A31. Área de Atletismo
A área de atletismo é um complexo formado por equipamentos para salto em
distância, salto em altura, lançamento de dardo, salto triplo, caixa de areia, pista
de atletismo em brita 110m, barreiras para 110m com barreira, martelo, peso e
disco, grade de proteção para as modalidade que necessitam, bloco de saída
para atletismo, colchões diversos, varas para salto em altura.
 Tamanho: 110m
A32. Campo de Futebol
Campo gramado, com medida de 70 m x 60, utilizado para jogos de futebol,
Rugby e Baseball. Bolas apropriadas para os esportes.
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A33. Quadra Poliesportiva
Quadras de basquete, handball, tênis, futsal e vôlei. Bolas para os esportes
citados, redes apropriadas, postes oficiais e adaptados, Raquetes de tênis e
badminton.
 Tamanho: 1355,55m² (as duas)
A34. Quadra de Tênis
Quadra de tênis tipo rápida, com redes oficiais e poste adaptado.
 Tamanho: 1355,55m² (as duas)
A35. Hospital Veterinário
O hospital veterinário conta com salas de aula de patologia, necropsia e é
equipado com diversos equipamentos voltados para a simulação. No espaço são
atendidos cães, gatos e animais de grande porte. A estrutura comporta até 4
cirurgias simultâneas, realiza ultrassom abdominal e possui uma área para
animais de grande porte. A clínica é aberta à comunidade e atende de segunda
à sábado. Além de ser um espaço profissional, o hospital ainda estimula os
alunos com aulas de atendimento real, observação de cirurgias, dentre outras
práticas essenciais para o profissional de Medicina Veterinária.
 Tamanho: 469,80m²
 Capacidade de alunos: 30
A36. Laboratório Multifuncional I e II:
Situados no campus Cristiano Machado, o Laboratório Multifuncional atende à
diversas demandas dos cursos de Engenharia, Fisioterapia e Enfermagem. O
espaço recebe aulas de Química Geral, Química Orgânica, Química Inorgânica,
Fundamentos em Laboratório, Processos Físicos Químicos, Anatomia Humana
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 Capacidade de alunos: 30
A37. Laboratório de Macas I, II, III
Situados no campus Cristiano Machado, os Laboratórios de Macas comportam
até 30 alunos e destinam-se a um uso multidisciplinar, no sentido de que é um
espaço no qual acontecem práticas diversas das áreas da saúde. No laboratório
I acontecem as disciplinas Recurso Terapêutico, Clínica Facial, Clínica Corporal,
Prótese e Órtese, Corporal e Enfermagem. Os laboratórios II e III também
atendem a estas disciplinas, mas no lugar da Enfermagem, é equipado para
receber a disciplina Micropigmentação, do curso de Estética.
 Tamanho: 70m² e 72m²
 Capacidade de alunos: 30 (cada um)
A38. Clínica
Situadas no campus Cristiano Machado, as clínicas de Fisioterapia são
devidamente equipadas para atender pacientes reais, nas diversas áreas da
Fisioterapia. No espaço há consultórios preparados para receber e diagnosticar
pacientes, além das salas de tratamento, que contam com bicicletas
ergométricas, esteiras, tatames, podoscópio, entre outros.
Clínica 519:
 Tamanho: 162m²
 Capacidade de alunos:30
Clínica 520:
 Tamanho: 190m²
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B) INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – ICSA
Os cursos do ICSA dispõem de salas de metodologias ativas e os laboratórios
de informática como o principal espaço para o desenvolvimento acadêmico e
prático, voltado para um novo modelo de ensino e aprendizagem, que é pensado
com o intuito de articular os procedimentos pedagógicos em função das
demandas contemporâneas voltadas para as ciências sociais.
Nestes espaços os alunos mobilizam ideias, validam projetos e pensam modos
de aplicabilidade, de maneira coletiva, crítica e criativa e, apesar de serem
espaços de uso comum com os outros institutos, são coerentes com voltadas
para as áreas de atuação das ciências sociais, que demandam uma atuação
mais centrada no campo de trabalho.
C) INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – ICH
Os laboratórios do ICH cumprem o papel de expandir o espaço da sala de aula,
em direção a uma vivência pedagógica voltada para as práticas profissionais.
Para tal, cada espaço conta com uma estrutura que permite simulações,
arquivamento, pesquisa e extensão, além de promover uma aproximação entre
os estudantes e os desafios da sociedade civil. Destaca-se, neste contexto, o
Núcleo de Prática Jurídica, que é um laboratório de direito que atende clientes
reais, dentro e fora do espaço. No laboratório de Relações Internacionais, os
alunos têm a oportunidade de mobilizar projetos, sempre em convergência com
as diretrizes da ONU e as necessidades da sociedade. Já no Serviço Social, os
alunos desenvolvem seus trabalhos a partir da prática de campo, que permite
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X

X

Nome do Laboratório *

Localização/
Quantidade

Instituto

Ensino

Laboratório de Serviço Social

Lourdes/ 1

ICH

Serviço Social

Laboratório Banco de
Consultores em Relações
Internacionais

Lourdes/ 1

ICH

Relações
Internacionais

Núcleo de Prática Jurídica

Lourdes/ 1

ICH

Direito

Laboratório de Atividades
Jurídicas - LAJUR

Lourdes/ 1

ICH

Direito

X

Laboratório de Aprofundamento
de Estudos e Proficiência - LAP

Lourdes/ 1

ICH

Direito

X

X

C1. Laboratório de Serviço Social
O Laboratório de Serviço Social atua no acompanhamento dos alunos no
processo de estágio nas atividades relacionadas, tais como elaboração do plano
de atividades, avaliação de campo, diário de campo, relatório final e declaração
de cumprimento de estágio). Esse processo se faz necessário em virtude das
regras do CRESS a respeito das atividades de campo, que devem ser
acompanhadas por um assistente social com registro ativo que mantenha
vínculo empregatício com a Instituição, a mesmas estão no manual do estágio.
Além disso, o Laboratório acompanha a elaboração do trabalho de conclusão de
curso e cumprimento das horas de ACG.
 Tamanho: 59,67m² (compartilhado com Relações Internacionais)
 Capacidade de alunos: 3
C2. Laboratório Banco de Consultores em Relações Internacionais
Este laboratório desenvolve práticas de elaboração de guias de estudos,

áreas e organização de atividades do Voluntariado Línguas. Além do mais, o
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Extensão Banco de Consultores em Relações Internacionais eo arquivamento
de documentos das atividades extracurriculares desenvolvidas pelo Curso.
 Tamanho: 59,67m²
 Capacidade de alunos: 3
C3. Núcleo de Prática Jurídica
No Núcleo de Prática Jurídica é desenvolvido o estágio supervisionado de prática
jurídica, a partir do sétimo semestre do curso, e tem por escopo qualificar o aluno
do curso de Direito para o exercício profissional, propiciando-lhe o aprendizado
das práticas jurídicas e da ética profissional, por meio do Escritório Modelo que
funciona com um escritório de advocacia, oferecendo atendimento jurídico e
assistência judicial à população carente de Belo Horizonte e região
metropolitana, conforme a demanda. No mesmo espaço físico do NPJ funciona
o Núcleo de Conciliação que tem como maior objetivo a prática de técnicas de
mediação para a solução de conflitos sem a necessidade de intentar ações no
Poder Judiciário, contando, inclusive, em suas instalações com o Juizado de
Conciliação, órgão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em
funcionamento desde o primeiro semestre de 2003.
 Tamanho: 116m² (compartilhado com LAJUR e LAP)
 Capacidade de alunos: 3
C4. Laboratório de Atividades Jurídicas
Compartilhado com o Núcleo de Prática Jurídica, o Laboratório de Atividades
Jurídicas (LAJUR) do curso de Direito gerencia todas as atividades
complementares de graduação do curso, as atividades de pesquisa e o trabalho
de final de curso. O LAJUR auxilia, ainda, na elaboração trabalhos de pesquisa,
especialmente o trabalho de conclusão de curso. O atendimento é personalizado
e individual, inclusive, com orientação direta de professores do curso em suas
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C5. Laboratório de Aprofundamento de Estudos e Proficiência
Compartilhado com os demais laboratórios do curso de Direito, o Laboratório de
Aprofundamento de Estudos e Proficiência (LAP) tem como função básica
organizar e promover cursos e atividades de reciclagem e aprofundamento de
estudos, nas diversas áreas do direito, visando preparar os alunos para o
mercado profissional.

Localização/
Quantidade

Instituto

Ensino

Extensão

Nome do Laboratório *

Pesquisa

D) INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E DESIGN – ICD

Jornalismo
Design
TV UNIBH
(CPM)

Estoril/1

ICD

Fotografia
Produção Multimídia
Publicidade e Propaganda
Design Gráfico

LEGRA

Estoril/1

ICD

Design
Design
Design de Moda
Design Gráfico

Estúdio de Fotografia
(CPM)

Estoril/ 1

ICD

Eventos
Fotografia
Jornalismo
Produção Multimídia
Publicidade e Propaganda

Estoril/ 2

ICD

Jornalismo

Estúdio de TV (CPM)

Estoril/ 2

ICD

Jornalismo

Laboratório de Jornalismo
impresso (CPM)

Estoril/ 1

ICD

Jornalismo

Laboratório de Jornalismo
On-line (CPM)

Estoril/ 1

ICD

Jornalismo
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Design
Design de Moda
Design Gráfico
Espaço Co-Working e
Sala de Ideação

Eventos
Estoril/ 1

ICD

Fotografia
Jornalismo
Produção Multimídia
Publicidade e
Propaganda

Laboratório de Desenho

Estoril/ 1

ICD

Design
Jornalismo

Agência Da Vinci

Estoril/ 1

ICD

Publicidade e
Propaganda
Design

Os laboratórios do Instituto de Comunicação e Design destinam-se a promover
um ambiente dotado em experiências, através de espaços equipados segundo
as necessidades do mercado atual.
O Centro de Produção Multimídia, por exemplo, detém a maior parte dos projetos
e laboratórios do Instituto, sendo eles os estúdios de TV, fotografia e rádio, que
conta com diversos profissionais e estagiários da escola.
Além do mais, o ICD ainda conta com a TV UNIBH, uma agência experimental,
laboratórios de informática e desenho e salas de metodologias ativas, tornando
o processo de ensino e aprendizagem cada vez mais autônomos e os alunos
profissionais preparados para os desafios da contemporaneidade.
D1. TV UNIBH (CPM)
A TV UNIBH disponibiliza uma programação que enfatiza a produção científica,
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objetivando participar ativamente na integração entre o ensino, a pesquisa e a
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promovendo a integração dos alunos, professores, comunidade e funcionários
para atender aos aspectos educativos, sociais e culturais.
Além do Canal Universitário os programas e a produção dos alunos também
podem ser vistos pelo site UNIBH.br/TV Uni, além das redes sociais.
 Tamanho: 283m²
 Capacidade de alunos: 5 estagiários + 1 líder
D2. LEGRA
O curso conta, com laboratórios de práticas específicas como o Legra
(Laboratório de Experimentações Gráficas), que abriga espaço para o Ateliê de
Criação e oficina de processos gráficos, tais como serigrafia, sublimação,
tipografia e impressão 3D.
Além disso, possui bancadas para a formatação de trabalhos em prototipação
de alta fidelidade. Para tanto, fornece aos alunos tinta, telas para impressão,
berço e bancada para preparação da matriz, bem como suportes para
impressão.
Oferta, também, impressora sublimática, prensa sublimática plana e cilíndrica,
caixa de tipos e prensa tipográfica manual para experimentação nas aulas
práticas, bem como impressora 3D.
 Tamanho: 72,5m²
 Capacidade de alunos:25
D3. Estúdio de Fotografia (CPM)
O estúdio de fotografia do ICD possui um amplo acervo de equipamentos que
fazem da prática fotográfica, um processo profissional adequado às demandas
do mercado atual, nas mais diversas áreas, como moda, publicidade e
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Para tal, o laboratório dispõe de câmeras fotográficas profissionais, acessórios
para a fotografia, radioflash, fundo infinito, etc.
 Tamanho: 38m²
 Capacidade de alunos: 18
D4. Estúdio de Web Rádio (CPM)
O laboratório de Webrádio possui um professor com 6 horas de dedicação e tem
como objetivo experimentar e refletir sobre a linguagem do radiojornalismo na
web, além de desenvolver habilidades e competências profissionais nos
estagiários.
O laboratório também se insere na proposta de trabalho convergente e
transmídia, conceitos cada vez mais presentes no mercado de trabalho.
O espaço conta com dois computadores e desenvolve as seguintes atividades:
elaboração de pautas, apuração, gravações e edição de programas para a
webrádio; planejamento e marcação de visitas técnicas; pesquisa diária para
postagem de matérias de interesse do UNI/Jornalismo/Rádio, além de novos
artigos sobre rádio, e-books e outras publicações que compõem o acervo da
instituição, além de planejamento de coberturas convergentes e transmídia de
eventos diversos.
 Tamanho: 9,57m² (cada)
 Capacidade de alunos: 20
D5. Estúdio de TV (CPM)
O estúdio de TV é devidamente equipado com uma estrutura completa para
aulas de técnica em estúdio e para a produção de programas de televisão,
vinculados à TV universitária.
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D6. Laboratório de Jornalismo Impresso
O laboratório de jornalismo impresso conta com dois professores, com 6 horas
de dedicação cada, e tem como principal objetivo experimentar a linguagem do
jornalismo impresso e desenvolver habilidades e competências profissionais nos
estagiários.
O laboratório conta com uma sala, quatro computadores, e desenvolve as
seguintes atividades: planejamento, edição e orientação das edições do jornal
Impressão; orientação dos monitores e estagiários no trabalho de apuração,
redação, fotografia e edição do material a ser publicado no jornal Impressão;
acompanhamento do processo de impressão e distribuição do jornal,
planejamento das coberturas convergentes e transmídia de eventos diversos;
planejamento, edição e orientação de textos produzidos para o site Catraca Livre
(Universidade do Cotidiano);

planejamento, edição e orientação de textos

produzidos para o portal Uai.com, nas seções Mexerico e Tecnologias.
 Tamanho: 210m² (CPM)
 Capacidade de alunos: 15
D7. Laboratório de Jornalismo On-Line
O laboratório de jornalismo on-line possui um professor com 7 horas de
dedicação e busca refletir e desenvolver a linguagem e as hibridações do
jornalismo on-line, articular a cobertura transmídia entre os laboratórios, assim
como desenvolver habilidades e competências profissionais nos estagiários.
 Tamanho: 210m² (CPM)
 Capacidade de alunos: 40

Este espaço foi idealizado para uso dos discentes no horário de estudos
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D8. Espaço Co-working e Sala de Ideação
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de comunicação. Sua configuração espacial é um convite à co-construção,
discussões, diálogo e prototipação. O espaço também é destinado a pequenos
cursos, palestras e bate-papos com os discentes e entre os discentes.
 Tamanho: 72,5m²
 Capacidade de alunos: 50
D9. Laboratório de Desenho
O Laboratório de Desenho contém pranchetas para a realização das aulas das
disciplinas de desenho técnico e artístico e conta com professor responsável pela
orientação dos alunos.
 Tamanho: 94m²
 Capacidade de alunos: 50
D10. Agência Da Vinci
Este espaço destina-se ao funcionamento de uma agência experimental, cujo
objetivo é promover o desenvolvimento técnico, profissional e acadêmico dos
alunos com respaldo e orientação técnica e profissional competente.
Além de fomentar o espírito empreendedor dos alunos facilitando o contato do
corpo discente com o mercado de trabalho. Dentro da Instituição a agência
desenvolve projetos de integração entre os laboratórios, como por exemplo:
anúncios publicitários integrados às pautas do Jornal Impressão, criação de
capas e ilustrações para as publicações dos laboratórios, criação audiovisual e
gráfica para os projetos do Instituto, vinhetas televisivas, painéis e identidades
visuais para os projetos da comunicação.
 Tamanho: 210m²
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Localização/
Quantidade

Instituto

Ensino

Espaço do Brincar

Cristiano Machado/ 1

IED

Pedagogia

Extensão

Nome do Laboratório *

Pesquisa

E) INSTITUTO DE EDUCAÇÃO – IED

X

História
Laboratório Multidisciplinar
I

Cristiano Machado/ 1

IED

Letras
Matemática

X

Pedagogia
História
Laboratório Multidisciplinar
II

Cristiano Machado/ 1

IED

Letras
Matemática

X

Pedagogia
Laboratório de conservação
e Higienização de
documentos I

Cristiano Machado/ 1

IED

Laboratório de conservação
e Higienização de
documentos II

Cristiano Machado/ 1

IED

História
Letras
História
Letras

Os laboratórios do Instituto de Educação visam a interdisciplinaridade, a
pesquisa e a experimentação, por meio de espaços interativos, dotados de
elementos lúdicos, metodologias ativas, acervo de livros e material pedagógico.
Os laboratórios ainda contam com diversos projetos, tais como o “Trote
solidário”, oficinas pedagógicas, exibição de filmes, rodas de conversa, além do
projeto “Roteiros da memória”, que visa expandir o espaço da sala de aula, por
meio da ocupação de diversos espaços, mediante pesquisa de campo, coleta de
dados, conservação, higienização e análise dos conteúdos.
E1. Espaço de Brincar

por meio do lúdico. O laboratório é utilizado pelos professores e alunos do curso

Página

de Pedagogia e aberto à comunidade da educação infantil para visita e
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realização de atividades práticas, com a presença e participação de crianças das
escolas, que são acompanhadas pelos alunos do curso que vivenciam e
participam das ações desenvolvidas pelas crianças de educação infantil. Tais
ações estão ligadas aos campos das artes, faz de conta, alfabetização,
ludicidade, contação de histórias, árvore mágica e literatura, através
metodologias ativas, prototipagem e execução de projetos em pedagogia.
 Tamanho: 67,52m²
 Capacidade de alunos: 30
E2. Laboratório Multidisciplinar I e II
O Laboratório Multidisciplinar tem a missão de auxiliar os professores e alunos
na elaboração e na construção dos cursos de graduação em História, Letras,
Pedagogia e Matemática e conta duas salas para estudos, pesquisas e
experimentação de práticas, acervo de livros, jogos e material pedagógico
visando a integração dos alunos por meio de trocas de experiências,
conhecimentos e desenvolvimento de habilidades e competências necessárias
ao bom desempenho acadêmico dos discentes do UNIBH.
 Tamanho: 51m² (cada)
 Capacidade de alunos: 60
E3. Laboratório de conservação e Higienização de Documentos I e II
O laboratório consiste em um espaço onde se desenvolve a conservação e a
higienização dos documentos que necessitam deste processo antes de sua
utilização pelos pesquisadores. A sala conta com 4 equipamentos que
configuram uma importante etapa para a pesquisa.
 Tamanho: 63m² (cada)
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F) INSTITUTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA – IET
O Instituto de Engenharia e Tecnologia conta com uma série de laboratórios,
devidamente equipados e seguros, nos quais são desenvolvidos diversos
projetos interdisciplinares, tais como a criação de protótipos, amostragens e
equipamentos diversos. Além disso, os diversos espaços contam com
simulações industriais, tornando o processo de ensino e aprendizagem, cada vez
mais voltado para as práticas reais do mercado, além de promover a

Ensino

Engenharia Mecânica
Engenharia Elétrica
Engenharia de Minas
Geologia
Mineração
Engenharia Ambiental

Oficina do BAJA

Estoril/ 1

IET

Laboratório de Beneficiamento de Minério
e Testemunhos

Estoril/ 1

IET

Laboratório de Botânica

Estoril/ 1

IET

Ciências Biológicas

Laboratório de Cartografia e Topografia

Estoril/ 1

IET

Geografia
Engenharia Civil
Geologia

Laboratório de Sistemas Digitais e PLC

Estoril/ 1

IET

Engenharia Elétrica

Laboratório de Circuitos Elétricos e
Eletrônica

Estoril/ 1

IET

Engenharia Elétrica

Laboratório de Geologia Geral

Estoril/ 1

IET

Geologia

Laboratório de Maquetes

Estoril/ 1

IET

Arquitetura e Urbanismo

Laboratório de Materiais e Construção

Estoril/ 1

IET

Laboratório de Engenharia de Alimentos
(Indústria Escola)

Estoril/ 1

IET

Laboratório de Panificação
(Indústria Escola)

Estoril/ 1

IET

Engenharia de Alimentos
Nutrição

IET

Engenharia elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia química
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Engenharia de Minas

Estoril/ 1

x

x

x

Página

Laboratório de Física

Engenharia Civil
Engenharia Ambiental
Engenharia de Alimentos
Pós-Graduação Técnica
Cervejeira
Nutrição
Engenharia Química

x
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Localização/
Instituto
Quantidade

Ensino

Laboratório de Mecânica dos Fluidos e
Hidráulica

Estoril/ 1

IET

Engenharia Mecânica
Engenharia Civil

Laboratório de Máquinas Elétricas e
Acionamentos

Estoril/ 1

IET

Engenharia Elétrica

Laboratório de Metrologia e Física

Estoril/ 1

IET

Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia de Produção
Engenharia Civil
Engenharia de Minas
Engenharia Ambiental

Laboratório de Carnes e Laticínios
(Indústria Escola)

Estoril/ 1

IET

Engenharia de Alimentos

Laboratório de Análise Sensorial

Estoril/ 1

IET

Engenharia dos Alimentos

Laboratório de Microscopia Ótica

Estoril/ 1

IET

Geologia

Laboratório Multifuncional Mecânica I

Estoril/ 1

IET

Engenharia Mecânica

Laboratório de Técnica Dietética (Indústria
Escola)

Estoril/ 1

IET

Engenharia de Alimentos
Nutrição

Laboratório Maker Space
(Marcenaria e Projetos)

Estoril/ 2

IET

Todos os cursos

Laboratório Multifuncional Mecânica II

Estoril/ 1

IET

Engenharia Mecânica

Laboratório Multidisciplinar de Mecânica
III

Estoril/ 1

IET

Engenharia Mecânica

Laboratório de Solos

Estoril/ 1

IET

Engenharia Civil

Laboratório de Eficiência Energética e
Instalações Elétrica

Estoril/ 1

IET

Engenharia Elétrica
Engenharia Civil

Laboratório de Circuitos Elétricos

Cristiano
Machado/1

IET

Engenharia Elétrica

Cristiano
Machado/ 2

IET

Laboratório de Mecânica e Materiais

Cristiano
Machado/ 2

IET

Engenharia Mecânica

X
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Engenharia elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia química
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Engenharia de Minas

Extensão

Nome do Laboratório *

Pesquisa
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F1. Oficina do Baja
Este espaço faz parte de um projeto, cujo objetivo é desafiar os estudantes de
engenharia a desenvolverem um veículo protótipo off-road, desde a concepção
à construção. Os estudantes são escolhidos mediante um processo seletivo que
é organizado pela coordenação do curso, juntamente com os professores
orientadores do projeto.
A oficina é equipada com ferramentas diversas que são armazenadas em uma
sala fechada, além de outros equipamentos, como furadeira, policorte, moto
esmeril, lixadeira e curvadora de tubos, lavadora de peças e máquina de solda.
 Tamanho: 40,89m²
 Capacidade de alunos: 30
F2. Laboratório de Beneficiamento de Minério e Testemunhos
O laboratório de Testemunho e tratamento de minério realiza estudos utilizando
diferentes operações unitárias de beneficiamento físico de minério, tais como:
técnicas de amostragem, britagem, moagem, separação sólido líquido, flotação,
entre outros.
A infraestrutura do espaço conta com quartejadores tipo Jones, Divisor de Rifles,
britador de mandíbula, moinho de bolas, peneiras para classificação de minério
e demais equipamentos. As práticas são elaboradas em função das operações
unitárias e consiste em procedimentos e avaliações dos parâmetros de cada
processo.
 Tamanho: 63m²
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F3. Laboratório de Botânica
Este laboratório, com capacidade para 30 pessoas, conta com estantes de luz,
estufas de luz, estufas de secagem e destiladores de água portáteis, tornando o
processo de aprendizagem da botânica mais eficiente, mediante a prática.
 Tamanho: 48,67m²
 Capacidade de alunos: 30

F4. Laboratório de Cartografia e Topografia
O Laboratório de Cartografia e Topografia conta com 38 pranchetas projetadas
anatomicamente para o uso de instrumentos e equipamentos do ramo da
topografia. No espaço são realizadas diversas práticas orientadas ligadas às
coordenadas geográficas, escala, curvas de nível e bacias hidrográficas, fuso
horário, poligonal, uso e aplicabilidade do GPS, do Teodolito e da Estação Total.
 Tamanho: 61,21m²
 Capacidade de alunos: 32
F5. Laboratório de Sistemas digitais e PLC
Laboratório equipado para práticas, simulações e prototipagens de circuitos
diversos, além da verificação da conversão de binário em octal, álgebra
booleana, descrição de funções lógicas, codificadores e decodificadores, entre
outros. O laboratório possui Pic, arduíno, lego, multímetro digital e analógico,
fonte de alimentação, gerador de função, fonte para sistema trifásico e
indutímetro.
 Tamanho: 46,07m²
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F6. Laboratório de Circuitos Elétricos e Eletrônica
Este laboratório permite diversas práticas relativas à eletrônica, tais como a
verificação das características do amplificador, inversor, retificadores e filtros,
capacitivos, fonte de tensão contínua, etc. O laboratório dispõe de diversos
materiais para estas práticas, como multímetro digital e analógico, fonte de
alimentação CC, Osciloscópio, gerador de função, fonte para sistema trifásico,
galvanômetro, dentre outros.
 Tamanho: 80,81m²
 Capacidade de alunos: 30
F7. Laboratório de Materiais e Construção
Este laboratório é equipado com diversos equipamentos que possibilitam a
prática de modelagem e determinação de materiais, simulações e prototipagens
e análise ligados à Engenharia Civil e Engenharia ambiental, tais como prensa
hidráulica, argamassadeira, estufa, balanças, betoneira, agitador de peneiras,
serra elétrica, dentre outros.
 Tamanho:44,95m²
 Capacidade de alunos: 32
F8. Laboratório de Engenharia de Alimentos (Indústria Escola)
Este laboratório dispõe de processador, despolpadeira, fogão industrial,
liquidificador industrial, balanças, panela cigarra elétrica, alambique e dornas de
fermentação. Nele são dadas as aulas de tecnologias de alimentos, resultando
na produção de geleias, compotas, conservas vegetais, além das cervejas,
vodka e cachaças.
Vale ressaltar que o espaço interdisciplinar abrange as áreas de Engenharia de
alimentos, nutrição, engenharia química, além de ser utilizado pelos alunos da
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 Capacidade de alunos: 15
F9. Laboratório de Panificação (Indústria Escola)
Neste laboratório, os alunos de Engenharia dos alimentos realizam diversas
práticas voltadas para as tecnologias de moagem e panificação, como a
produção da ciabatta, pão francês, dentre outros. Os equipamentos seguem os
padrões industriais, sendo eles a masseira, batedeira, geladeira, forno e
climatizadora.
 Tamanho:42,30m²
 Capacidade de alunos: 15
F10. Laboratório de Física
O laboratório de física é um dos mais importantes do Instituto de Engenharia e
Tecnologia, uma vez que é utilizado para diversas práticas relativas às
disciplinas de física mecânica, física elétrica e física de óticas e ondas.
 Tamanho: 82,53m²
 Capacidade de alunos: 30
F11. Laboratório de Geologia Geral
O laboratório de Geologia geral conta atualmente com um acervo de rochas
Metamórficas e Ígneas (macroscópicas) e seu objetivo se faz através do
reconhecimento de rochas macroscopicamente para chegar ao nome do
espécime pela observação de suas características visíveis, sem se importar com
a classificação da rocha quanto a origem.
 Tamanho: 63m²
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F12. Laboratório de Maquetes
Este laboratório atende ao curso de Arquitetura e Urbanismo e tem como prática
principal a execução dos modelos tridimensionais, maquetes e protótipos. O
espaço cona com diversos equipamentos para esta prática, tais como, estilete,
tesoura, régua, furadeira, serra tico-tico, dentre outros.
 Tamanho: 101,11m²
 Capacidade de alunos: 70
F13. Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica
Este laboratório conta com um sistema central e reservatório de água para
alimentação das bancadas móveis e adaptáveis, propiciando a realização de
diversos experimentos, tais como a medição de vazão, determinação de número
de Reunolds com visualização do tipo de escoamento, verificação da equação
de Bernoulli, medição de vazão por sistema Venturi, dentre outros. As bancadas
permitem, ainda, a medição de parâmetros como velocidade de escoamento,
pressão e coeficiente de atrito.
 Tamanho: 49,76m²
 Capacidade de alunos: 30
F14. Laboratório de Máquinas Elétricas e Acionamentos
Este laboratório dispõe de uma série de equipamentos voltados para o
funcionamento de máquinas síncronas, assíncronas, métodos dos Wattímetros,
ensaios de motores, ensaio a vazio de curto-circuito, identificação das bobinas e
paralelismo de transformadores. O espaço dispõe de motor de indução,
exaustor, amostra de motor de indução, máquinas assíncronas trifásicas,
excicatriz estática para enrolamento de campo, motor de corrente contínua
equipado com tacogerador e módulo para controle de velocidade, soft-starter,
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inversor de frequência e reostato de campo.
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 Capacidade de alunos: 20
F15. Laboratório de Metrologia e Física
Neste laboratório são desenvolvidas diversas práticas referentes às disciplinas
de Metrologia, Física Mecânica, elétrica e Física de óticas e ondas. Nele é
possível verificar as propriedades dos circuitos básicos para a atenuação da
corrente e de tensão, bem como calcular os valores das correntes e tensões em
cada um dos ramos.
O laboratório ainda dispõe de equipamentos de medição e para as aulas
práticas, os alunos contam com paquímetros universais e digitais, além dos
relógios comparadores, apalpadores, calibradores e diversas faixas de medição.
Além disso, o laboratório também possui transferidores de ângulo universal, nível
linear, plano ótico, sensor de ângulo, transferidores tipo meia lua, trenas, escalas
de aço inox, esquadro profissional, termômetros de infravermelho e calibradores
traçador de altura.
 Tamanho: 45,41m²
 Capacidade de alunos: 30
F16. Laboratório de Carnes e Laticínios (Indústria Escola)
Neste laboratório são dadas aulas de tecnologia de carnes e derivados e leites
e derivados. Os alunos aprendem assuntos como a produção de carne
defumada, linguiça, presunto, carne salgada, bacon, queijos, bebidas lácteas,
iogurtes, doce de leite e análise de gordura. Para tal, o laboratório é dotado de
equipamentos tais como

desidratador, moedor

de

carne,

misturador,

embutideira, fogão industrial, balanças, banho maria, iogurteira, presa de queijo,
centrífuga e tacho cozedor.
 Tamanho: 51,36m²
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F17. Laboratório de Análise Sensorial (Indústria Escola)
Este laboratório de Análise Sensorial atende ao curso de Engenharia de
Alimentos e tem como função promover uma simulação dos testes alimentares
que são realizados na indústria, como forma de validar a qualidade, diferenças
e demais características dos alimentos. O espaço conta com cabines preparadas
para esta simulação, com bancadas, janelas, pias e indicadores da análise
sensorial, seguindo os padrões industriais.
 Tamanho: 25,58
 Capacidade de alunos: 25
F18. Laboratório de Microscopia Ótica
Este laboratório conta com 17 microscópios petrográficos de alta resolução para
análise de lâminas de rochas e minerais, além de um material didático de apoio,
para as aulas práticas.
 Tamanho: 61,65m²
 Capacidade de alunos: 30
F19. Laboratório Multifuncional Mecânica I
O laboratório de Mecânica I conta com equipamentos de soldagem, usinagem e
sistemas automotivos, tais como as máquinas de solda (mig/mag), TIG, corte de
plasma, eletrodo revestido e origás. O laboratório ainda possui máquinas torno
convencional, furadeira/fresadora e serra de fita circular. Além do mais, nas aulas
de sistemas automotivos, o laboratório conta com 3 motores de carros, um motor
1.9, 1.8 e 1.0, além dos motores 2 tempos de roçadeiras.
 Tamanho: 51,63m²
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F20. Laboratório de Técnica Dietética (Indústria Escola)
Este laboratório simula o espaço de uma cozinha comum, de modo a promover
uma simulação do que acontece no cotidiano das pessoas. No espaço são dadas
aulas de alimentos, métodos de cocção, pesagem, produção de diferentes
preparações culinárias nas disciplinas de Nutrição e Engenharia de Alimentos.
O espaço também atende ao projeto “Escola da Maturidade”, para o curso de
gastronomia. A montagem do espaço conta com balanças, fogões, panelas,
vasilhames, talheres, batedeiras, multiprocessadores, liquidificadores, geladeira,
micro-ondas, etc.
 Tamanho: 53,50m²
 Capacidade de alunos: 20
F21. Laboratório Maker Space (Anima Lab)
Este laboratório interdisciplinar é composto por dois espaços que integram o
Ânima Lab, que é um ecossistema de inovação, aberto à comunidade escolar e
civil. Para as engenharias, o laboratório é composto por uma sala de projetos e
um laboratório de marcenaria, prototipagem e experimentação.
 Tamanho: 80m²
 Capacidade de alunos: 40 (em cada um)
F22. Laboratório Multifuncional Mecânica II
No laboratório Multifuncional Mecânica II acontecem as aulas de ciência das
matérias, conformação mecânica, matérias de construção mecânica e
acionamento eletropneumático. O espaço dispõe de maletas completas para
todos os tipos de testes que são realizados nas indústrias. Para as práticas de
conformação mecânica e materiais de construção, o laboratório é equipado com

cut-off, um durômetro, lixadeiras, forno, exaustor, dentre outros.
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 Capacidade de alunos: 30
F23. Laboratório Multifuncional Mecânica III
Este laboratório é destinado, principalmente, ao curso de Engenharia Mecânica
e atende às disciplinas voltadas para sistemas automotivos e metalografia. O
espaço é equipado de modo a permitir com que os alunos possam realizar
análise de gases, eficiência de geradores, montagem e desmontagem de
motores de 2 e 4 tempos, além do rendimento de geradores.
 Tamanho: 65m²
 Capacidade de alunos: 30
F24. Laboratório de Solos
Este laboratório permite que os alunos possam verificar teor de umidade,
calibração de piconômetro, limite de plasticidade, contração e compactação do
solo, tão imprescindíveis para a prática da Engenharia Civil. Para tal, o espaço
dispõe de diversos equipamentos de uso industrial, tais como estufa, agitador de
peneiras, chapa aquecedora, dispersor do solo com copo, balança mecânica de
Cauduro, extrator de amostra hidráulico, teste Speed, casagrande, balança de
precisão, conjunto de determinação do equivalente de areia, prensa CBR e
outros.
 Tamanho: 51,54m²
 Capacidade de alunos: 30
F25. Laboratório de Eficiência Energética e Instalações Elétricas
O Laboratório de Eficiência Energética e instalações elétricas foi pensado com o
intuito de promover, para o aluno de Engenharia Elétrica, Civil e Arquitetura, uma
vivência simulada, acerca das instalações elétricas. No espaço, o aluno pode

diante de um processo real e tão importante da profissão.
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prototipar projetos, experimentar situações reais e atuar de modo autônomo,
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 Capacidade de alunos: 30
F26. Laboratório de Circuitos Elétricos – Cristiano Machado
O laboratório de circuito elétricos é equipado e preparado para receber toda e
qualquer disciplina que utilize componentes elétricos e circuitos trifásicos. O
mesmo consta com 11 bancadas providas de 5 bornes, sendo 3 fases (R, S, T)
com tensão de 380V entre elas, 1 neutro e um terra, além de 3 tomadas com
tensão 220V. Além disso, o laboratório conta ainda com 12 fontes, 11
osciloscópios, 18 módulos de eletrônica de potência, 12 maletas multifuncionais
para circuitos elétricos, 5 maletas arduíno, dentre outros equipamentos.
 Tamanho: 50m²
 Capacidade de alunos: 30
F27. Laboratório Multifuncional – Cristiano Machado
Os laboratórios multifuncionais, localizados no campus Cristiano Machado são
equipados e preparados para receber diversas disciplinas dos cursos de
engenharias do UNIBH. O laboratório de circuitos elétricos possui 8 aparelhos
de Atwood, 12 largadores eletromagnéticos, 12 painéis multiuso, 12 aparelhos
de queda livre, 4 aros com giroscópio, além de blocos, esferas, molas,
dinamômetros, sensores fotoelétricos, cronômetros digitais, dentre outros.
 Tamanho: 51m²
 Capacidade de alunos: 30 (cada um)
O laboratório de circuito elétricos é equipado e preparado para receber as
disciplinas de física mecânica, física elétrica e metrologia. O laboratório conta
com 6 conjuntos de eletricidade avançado, 6 conjuntos de magnetismo e
eletromagnetismo, 6 conjuntos de superfícies equipotenciais, 6 geradores de
Van der Graff com seus respectivos kits, 12 plataformas giratórias, 3 calibradores

de aço, 5 esquadros, 1 jogo de bloco padrão, 1 medidor de inclinação, 20
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de raio, 3 calibradores traçador de altura, 6 calibradores de folga, 2
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micrômetros, 2 mini fontes eletrônicas, 1 nível, 13 paquímetros, 8 relógios
apalpadores, 4 relógios comparadores, 4 tacômetros, 1 termopar, 6 trenas e 4
velas de ignição.
F28. Laboratório Multifuncional de material e construção
Este laboratório conta com uma excelente estrutura para a realização de
diversas práticas da área da engenharia, tornando o processo de aprendizagem
dos conteúdos, um processo prático passível de ser validado. Para tal, o
laboratório detém, para além dos instrumentos básicos, uma máquina universal
de testes, que além da compressão, realiza a tração e flexão de diferentes
materiais.
 Tamanho: 44,95m²
 Capacidade de alunos: 32
F29. Laboratório de Mecânica e Materiais
Localizados no campus Cristiano Machado, bloco 2, sala 402, o laboratório conta
com uma excelente infraestrutura e um grande espaço para a realização das
práticas.
O espaço conta com 10 bancadas e também 10 maletas eletropneumáticas, que
ligadas a um compressor, e a energia, realiza testes de diferentes sistemas
pneumáticos e eletropneumáticos. Possui uma capacidade para 30 alunos
realizarem as práticas.
 Tamanho: 65m²
 Capacidade de alunos: 30 (cada um)
Além das bancadas e das maletas, se encontra no local uma impressora 3D que
além da impressão, realiza gravação a laser e realizar leitura de diferentes

adicionar um material especifico para ter um melhor manuseio da peça nos
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objetos. Uma cortadora metalográfica, lixadeiras uma embutidora capaz de
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estudado e um microscópio, equipamentos essenciais para a realização das
aulas práticas de ciência dos materiais, conformação mecânica e materiais de
construção mecânica.
G) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
Os laboratórios de informática do Centro Universitário UNIBH são equipados
com modernos computadores, acesso à Internet e softwares de primeira linha,
para trabalhos de pesquisa e prática acadêmica, treinamento e produção de
trabalhos, destinados a alunos regularmente matriculados, professores e
funcionários. O usuário deve possuir login e senha de acesso, que podem ser
fornecidos pelo NSI – Núcleo de Suporte à Informática.
Para a manutenção dos equipamentos dos laboratórios são utilizados os termos
de garantia, no período em que estiver em vigor, sendo feito, em seguida,
contrato de manutenção com empresa especializada. Mantém-se ainda, na
unidade, técnico de suporte, capaz de solucionar problemas do dia a dia.
Os laboratórios são utilizados:
a)

por professores e alunos, para a realização de trabalhos

acadêmicos;
b)

pela administração, para a realização de trabalhos técnicos;

c)

para a promoção de cursos de informática (treinamentos);

d)

para ações de extensão social.

O Centro Universitário UNIBH é coberto por rede wireless (internet sem fio), o
que permite que os alunos desenvolvam trabalhos de pesquisa em seus próprios
computadores em todo o Campus, inclusive nas salas de aula e biblioteca.
Os laboratórios, juntamente com os recursos tecnológicos existentes em outros

tecnologia de informação na rotina de trabalho de professores e aluno. Os

Página

laboratórios de informática do Centro Universitário UNIBH totalizam 39, assim

410

ambientes, apoiam o objetivo permanente de incluir o uso dos recursos de
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distribuídos entre os campi: 24 no Estoril; 11 na Cristiano Machado e 3 no
Lurdes. Existem em torno de 35 a 40 máquinas por laboratório e os softwares

Localização/
Instituto
Quantidade

Ensino

Extensão

Nome do Laboratório *

Pesquisa

são variados segundo as demandas de cada instituto, professores e alunos.

X

X

X

X

X

X

ICBS
ICD
Laboratório de Informática

Estoril / 24

Todos os cursos

ICH
ICSA
IED
IET
ICBS

Laboratório de Informática

Cristiano
Machado / 11

ICSA

Todos os cursos

IED
IET

Laboratório de Informática

Lourdes / 3

ICH

Todos os cursos

Tamanhos dos Laboratórios: Estoril
Andar

Descrição

Laboratório

Sala

M²

Bloco A2

6 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

303

63,37

Bloco A2

6 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

306

38,94

Bloco A2

6 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

304

41,10

Bloco A2

6 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

300

57,99

Bloco A2

6 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

312

56,94

Bloco B6

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

2

56,06

Bloco B6

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

1

57,18

Bloco B7

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

111

63,38

Bloco B7

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

122

63,38
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Bloco

Andar

Descrição

Laboratório

Sala

M²

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

1

74,33

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

2

47,82

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

3

43,20

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

4

43,20

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

5

38,11

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

6

59,22

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

7

59,22

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

8

59,22

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

9

59,22

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

10

59,22

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

11

48,72

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

12

59,22

Bloco B8

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

13

64,49

Bloco D3

1 andar

Laboratório Informática

Laboratório Específico

112

31,75

H) ÂNIMA LAB
Aberto à comunidade, o Ânima Lab pode ser definido como um ecossistema de
inovação voltado à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e empreendedor.
O prédio de dois andares, com 700m² funciona como um centro de treinamento
e capacitação de pessoas, além de ser um lugar de convívio e troca de
conhecimentos. O espaço ainda funciona como um laboratório voltado à cultura
maker e à prototipagem, onde os alunos, professores e a comunidade podem
desenvolver produtos e projetos, utilizando ferramentas e equipamentos
modernos.
O Anima Lab ainda conta com um programa de desenvolvimento de startups e
uma sala de metodologias ativas de aprendizagem e capacitação de
professores.
 Tamanho: 700m²
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 Capacidade de alunos: 100
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I) GRUPO DE PESQUISA ENERGIA SOLAR
O Grupo de Estudos e Pesquisa em Energia Solar (GEPEN) é um laboratório de
pesquisa, sem espaço físico e foi criado em 2010. A pesquisa conta com apoio
da FAPEMIG, CEMIG, ELETROBRAS, INMETRO e de empresas e instituições
nacionais e internacionais.
O Grupo é constituído por pesquisadores devidamente indicados na plataforma
do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (Plataforma Lattes), que possuem
notória e reconhecida experiência e saber acadêmico nas áreas de
conhecimento contempladas pelo projeto.
O UNIBH integra este grupo, por meio de um laboratório de pesquisa e extensão,
que tem como objeto principal o estudo de fontes energéticas sustentáveis, com
o objetivo de promover a disseminação, pesquisa e transferência da inovação na
área da energia solar e suas aplicações térmicas e fotovoltaicas.
O projeto conta com uma estrutura de placas solares, que já está em operação
no pavimento D do campus e conta com a participação de professores
orientadores e alunos do curso.
II – AUDITÓRIOS E ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA
A) AUDITÓRIOS

Os auditórios do Centro Universitário UNIBH abrigam atividades diversas tanto
acadêmicas quanto culturais, tais como: seminários, colóquios, palestras,
workshops, eventos culturais e artísticos. Nestes espaços torna-se possível
cultivar uma vivência coletiva de aprendizados, socializações, entretenimento e
trocas entre alunos, professores e convidados.

 Estoril: 294 m2, com capacidade para comportar até 250 pessoas.
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O UNIBH conta com auditórios nos seguintes campi:
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 Lourdes: 113,5 m2, com capacidade para comportar até 90 pessoas
 Cristiano Machado: 163,5 m2, com capacidade para comportar até 130
pessoas
Os auditórios contam com projetor multimídia, tela para projeção, iluminação
artificial, sistema de som, luminária de emergência, ar condicionado e mobiliário
próprio para os ambientes. O ambiente é limpo uma vez ao dia ou quando
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necessário, dependendo da quantidade de uso.
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B) TEATRO NEY SOARES
O Centro Universitário UNIBH conta também com o teatro Ney Soares como
espaço destinado às atividades acadêmicas e culturais, tais como: seminários,
colóquios, palestras, workshops, eventos culturais e artísticos, formaturas e
simpósio dos professores do UNIBH. Neste teatro torna-se possível cultivar uma
vivência coletiva de aprendizados, socializações, festividades da instituição,
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entretenimento e trocas entre alunos, professores e comunidade externa.
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Capacidade Total:
509 Poltronas
17 Cadeiras Obesos
11 Cadeirantes
Acessos ao Teatro:
01 Elevador de Palco
01 Elevador Galeria / Foyer Teatro
01 Escada de acesso Galeria / Foyer
01 Escada de emergência de acesso lateral Elevador Galeria
01 Estacionamento de carga e descarga lateral do Teatro
Banheiros Foyer:
01 Banheiro Masculino
01 Banheiro Feminino
01 Banheiro para PNE
Banheiros Galeria:
01 Banheiro Masculino / PNE
01 Banheiro Feminino / PNE
Camarim Foyer:
01 Sala com mesas e cadeiras (Medida 4m X 5m)
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Camarim Palco Teatro:
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Saídas de emergência:
01 Porta lateral interior Teatro
01 Escada de saída de emergência palco
02 Portas de saída de emergência lateral Foyer

C) ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA
Os espaços de convivência compreendem restaurantes e lanchonetes para
lanches e almoço, distribuídos por todo o campus de modo a facilitar o acesso
dos alunos, para que não sejam necessários tantos deslocamentos dentro do
campus. Alguns outros espaços com mesas, cadeiras e bancos também
possibilitam momentos de interação, socialização e troca entre estudantes.
Importante considerar que em um campus tão arborizado como o Estoril essas
convivências tornam-se ainda mais agradáveis e favoráveis, inclusive, para o
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próprio descanso e momentos de relaxamento.
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III – ESPAÇOS ACADÊMICOS DIFERENCIADOS
A) SALAS DE METODOLOGIAS ATIVAS
Diante do cenário profissional contemporâneo, que demanda por sujeitos mais
autônomos e preparados para os desafios atuais, o Centro Universitário UNIBH
tem apostado nas metodologias ativas de ensino e aprendizagem que
consistem, basicamente, na tomada de poder do aluno, no que tange à
construção do seu próprio saber, tornando o professor um mediador de tal
experiência. Em função deste fenômeno, a instituição tem investido na
capacitação dos professores e na construção de espaços que potencializam
estas novas práticas pedagógicas.
No Campus Estoril, onde se concentra a maior parte dos cursos da instituição,
são 4 salas de metodologias ativas, sendo que duas destas têm a capacidade
para 100 pessoas, 4 datashows envolvendo todas as paredes da sala e ainda,
mesas de trabalho redondas, com superfície que pode ser escrita.
No bloco C2, temos uma outra sala de metodologias ativas que é pensada para
a prospecção de projetos e trabalhos em grupo. O espaço comporta uma média
de 100 alunos e é composto por mesas redondas.
Já no Bloco C2B, temos a sala de ideação, que é uma sala lúdica, com mesas
quadradas e triangulares. Este espaço foi pensado como um espaço
multiplicador de ideias, no sentido de que o aluno possa se sentir instigado à
criação, fomentando um saber mais humano e crítico.
Todas as salas de metodologias ativas foram estrategicamente posicionadas
como uma forma de atender aos diversos cursos do Campus Estoril,
promovendo, para além da inovação pedagógica, uma maior interação entre o
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corpo discente do UNIBH, em uma formação criativa e disruptiva.
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B) INFRAESTRUTURA PARA CEP
O CEP-UNIBH dedica-se à análise de todos os projetos de pesquisa que
envolvam a participação direta ou indireta de seres humanos como objeto de
estudo no âmbito do UNIBH. As Reuniões Plenárias prestam-se não apenas para
a análise ética dos protocolos de pesquisa, mas também para treinamentos,
informes ao Colegiado, discussão de questões administrativas e as deliberações
que se fizerem necessárias. Para dar conta desta importante tarefa, o CEP conta
com uma infraestrutura composta de uma sala com uma mesa com gavetas e
chaves, para uso da secretária; um computador exclusivo do CEP com acesso
à internet; uma impressora; um aparelho telefônico e ar condicionado, conforme
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as imagens abaixo.
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