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I - DA APRESENTAÇÃO
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Centro Universitário 7
de Setembro – Uni7, elaborado para o período de 2016-2020, é a concretização
do compromisso assumido em seu Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPI):
estar engajado em um continum de aprendizagem e aperfeiçoamento, e de
atuar como agente de transformação das pessoas e da sociedade. A experiência
acumulada em dez anos de Ensino Superior nos ensinou em quais objetivos
devemos insistir e perseverar e quais metas concretas devemos almejar. Esse
documento é fruto dessa aprendizagem, e nele estão documentadas todas as
metas e ações pensadas para cada dimensão da vida acadêmica do Uni7 para os
próximos cinco anos, em consonância com a sua missão e visão de futuro.
O PDI do Uni7, como instrumento da gestão acadêmica e administrativa,
que une ideias e possibilita mobilizar recursos de maneira coerente, resulta de
uma ação coletiva, e nele são expressas a realidade atual da Instituição, e a
projeção de seu desenvolvimento. A metodologia empregada em sua formulação
incluiu a realização de reuniões técnicas-preparatórias, contando com a efetiva
participação da comunidade acadêmica, representação da Mantenedora e
Diretoria Acadêmica, Administrativa e Financeira. O processo teve também a
expressiva colaboração das coordenações de cursos, da pós-graduação, da CPA,
bem como das supervisões dos órgãos de apoio acadêmico. Aqui serão
apresentados as políticas e o planejamento para o ensino, a pesquisa (iniciação
científica) e a extensão do Uni7, bem como sua identidade estratégica para o
período de 2016-2020.
Em síntese, o PDI foi criado para ser utilizado como Plano Diretor
responsável pela coerência das ações institucionais nos âmbitos das atividades
de ensino, pesquisa (iniciação científica) e extensão. Vale destacar o fato de que
o programa de metas e ações foi elaborado respeitando-se os requisitos
estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC) para os indicadores delineados
na sequência:
•

7

Planejamento da ampliação da infraestrutura física, em consonância com o
desenvolvimento e integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
e abertura de cursos de graduação e pós-graduação (biblioteca, laboratórios e
salas de aulas).
DA APRESENTAÇÃO |
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•

Ampliação da oferta dos programas de graduação e pós-graduação,
considerando a realidade do Ensino Superior e as demandas regionais no
concernente à mão de obra especializada.

•

Delineamento da identidade estratégica do Centro Universitário 7 de
Setembro – Uni7, especificamente em relação aos seus objetivos e
finalidades, missão e visão de futuro, princípios e valores institucionais.

•

Organização e gestão participativa da Instituição, considerando o
funcionamento dos colegiados, sua independência e autonomia em relação
aos processos decisórios.

•

Autoavaliação institucional, conduzida pela CPA, como instrumento
fundamental para a tomada de decisões e atualização de metas e ações,
utilizando os resultados para o aperfeiçoamento contínuo da Instituição.

•

Atendimento aos discentes por meio dos programas de apoio financeiro,
psicopedagógico, nivelamento, incentivo à participação em eventos e inserção
no mundo do trabalho.

•

Acessibilidade e atendimento às pessoas com necessidades educacionais
especiais

DA APRESENTAÇÃO |
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IDENTIFICAÇÃO

DA MANTENEDORA DO UNI7

Os mantenedores do
experiência educacional e
Fortaleza, há exatos 80
educacional: o Colégio 7 de

Centro Universitário 7 de Setembro possuem densa
de gestão acadêmica, mantendo, na cidade de
anos, uma conceituada instituição organizacional
Setembro.

Em setembro de 1935, um jovem professor e acadêmico de Direito, com
apenas 21 anos, começou a viver um sonho, precisamente um sonho de
Educação. Naquele mês, o Professor Edilson Brasil Soárez iniciava, com apenas
dois estudantes, numa sala cedida pela Igreja Presbiteriana de Fortaleza, na Rua
do Rosário, 77, o embrião do Instituto Erasmo Braga.
Com o crescimento do número de estudantes, surgiu a necessidade de
buscar mais espaço. Mudou-se, então, para uma casa localizada à Rua Joaquim
Távora, 1617, onde funcionou de 1937 a 1939, com o nome de Ginásio 7 de
Setembro.
O ano de 1939 trouxe dois eventos significativos na história do Colégio: o
reconhecimento oficial do Ministério da Educação e a mudança para o Palacete
Dr. Alberto Studart, onde permaneceu até o ano de 1946.
O Dr. Edilson Brasil Soárez mudou outra vez a sede do Colégio, desta feita
para a Av. do Imperador, 1330, onde, até hoje, funciona a Unidade Nila Gomes
de Soárez.
Ao longo de sua trajetória, o Colégio 7 de Setembro participou ativamente
da vida cultural de Fortaleza, tendo o seu fundador instituído a Semana da Pátria
no Ceará, na qual são comemorados, simultaneamente, a Independência do
Brasil e o aniversário do Colégio 7 de Setembro.
Diversas outras iniciativas pioneiras caracterizaram a participação do 7 de
Setembro na Educação dos jovens cearenses, destacando-se:

9

•

Clube Pan-Americano Barão do Rio Branco e

•

Interact Club.
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Em 1975, faleceu o fundador da Escola, o Dr. Edilson Brasil Soárez. Dr.ª
Nila Gomes de Soárez, juntamente com seus filhos, Dr. Ednilton Gomes de
Soárez e Dr.ª Ednilze Gomes de Soárez Fermanian, entenderam que a maior
homenagem a prestar ao inesquecível mestre seria continuar a sua obra,
aprimorando seus métodos e ampliando o Colégio.
A união familiar e a aliança estabelecida entre a família Gomes de Soárez
e os supervisores, professores e funcionários, em grande parte ex-estudantes,
são os pontos chave que explicam o sucesso do 7 de Setembro.
Com o crescimento de Fortaleza para a zona sul, surgiu a necessidade de a
Escola expandir-se também naquela direção. Em 1986, com arrojo e visão
empresarial, o Dr. Ednilton começou a realizar o grande sonho da família, que a
muitos parecia inatingível - a unidade na Aldeota.
O novo Colégio, minuciosamente planejado, é dotado de modernos
recursos de ensino, tais como Laboratório de Informática, de Línguas, Física,
Biologia e Química, além de um confortável auditório, duas bibliotecas, um
ginásio coberto, três quadras de esportes, uma academia de dança, um centro
de artes, um observatório astronômico e centro de desenvolvimento educacional.
Desde então, três outros membros da família se incorporaram à Direção:
Dr. Ednilo Gomes de Soárez e Dr. Ednísio Gomes de Soárez, filhos, e Dr. Edilson
Soárez Fermanian, neto do prof. Edilson Brasil Soárez.
Em 28 de janeiro de 1993, foi inaugurada a Unidade Edilson Brasil Soárez
do Colégio 7 de Setembro, em uma das áreas de melhor localização da zona sul
de Fortaleza.
Em fins de 1994, decidiu-se pela construção de outra unidade, localizada à
Av. Imperador, 1055, denominada Unidade Diplomata Ednildo Gomes de Soárez.
Nela estão funcionando o 2º grau, transferido da sede NGS (Centro), e o Curso
Intensivo de Preparação ao Vestibular. O 7 de Setembro Pré-Universitário, além
de dar condições ainda melhores de aprendizado aos estudantes do 2º grau,
atende finalmente a antigos e insistentes pedidos de pais e estudantes, abrindo,
para os vestibulandos de modo geral, um confiável núcleo de ensino específico.
E, assim, a família Gomes de Soárez segue a sua caminhada, educando e
preparando jovens para o futuro, cumprindo o desejo de seu chefe, o Dr. Edilson
Brasil Soárez.

10
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1.1. DIRIGENTE PRINCIPAL DA MANTENEDORA
Dirigente Ednilton Gomes de Soárez
CPF: 290.775.087-91
End.: Av.: Beira Mar, Apto 2200
Bairro: Meireles

Cidade:

Fone: (85) 40122022

Fortaleza
Fax:

CEP:

60160-060

Nº:

2020

UF:

CE

(85) 4006-7614

e-mail: ednilton@7setembro.com.br

1.2. FINALIDADES
A Educadora 7 de Setembro Ltda, mantenedora do Uni7, de acordo com o
seu estatuto social, tem por finalidades:

11

•

a exploração de atividades educacionais, consoante definido na legislação que
rege as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estendendo-se da Educação
básica (Educação infantil,ensino fundamental e médio), cursos prévestibulares, supletivos, profissionalizantes e tecnológicos até os cursos de
nível superior (graduação, pós-graduação,extensa e pesquisa);

•

o incentivo às atividades culturais (teatro, música, produções literárias,
cinematográficas, exposições artísticas, manutenção de bibliotecas e outras
atividades do gênero);

•

a recreação, desportos e lazer, podendo locar ou ceder espaços ou
propriedades a terceiros para alojamento e outras atividades ligadas ao ramo
de ensino e lazer, com os mesmos fins a que se refere este inciso;

•

a execução de serviços gráficos e editoração, bem como a produção gráfica,
por conta própria ou por terceiros, e a sua comercialização, de fardamento
escolar, livros, apostilas, agendas, material didático, de desenho e impressos
em geral, e

•

a atuação da sociedade de forma subsidiária, no ramo da construção civil, na
incorporação imobiliária, na compra e venda de bens imóveis, no loteamento
de glebas de terra, e na administração de bens próprios ou de terceiros,
móveis e imóveis, sua locação e arrendamento, podendo ainda, participar do
capital social de outras sociedades, exercendo ou não o seu controle
societário ou acionário.

IDENTIFICAÇÃO |

-12-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

2016-2020

1.3. DA MANTIDA
1.3.1. Identificação
Mantida: Centro Universitário 7 de Setembro – Uni7
End.: Almirante Maximiano da Fonseca
Bairro: Eng. Luciano Cavalcante

nº: 1.395

Cidade: Fortaleza

Fone: (0++85) 4006-7600

CEP: 60.811-020

UF: CE

Fax: (0++85) 4006-7614

E-mail: 7setembro@7setembro.com.br
Site: http://www. Fa7.edu.br

1.3.2. Dirigente Principal da Mantida
Cargo Diretor acadêmico
Nome: Ednilo Gomes de Soárez
CPF: 005.277.777-49
End.: Rua Dr. Pedro Sampaio
Bairro: Dunas
Fone: (85)3265-3966

nº: 565
Cidade: Fortaleza

CEP: 60345-600

UF: CE

Fax: 4006-7614

E-mail: Ednilo@7setembro.com.br

1.3.3. Histórico
A história do Uni7 está intimamente associada à trajetória do Colégio 7 de
Setembro, fundado em 1935, por um jovem professor de apenas 21 anos e
acadêmico de Direito - Prof. Edilson Brasil Soárez. Iniciando com apenas dois
alunos, numa sala de aula cedida pela Igreja Presbiteriana de Fortaleza, a
dedicação e a competência fizeram com que a escola, ao longo de seus 80 anos
de existência, atingisse elevado conceito no seio da sociedade cearense e se
transformasse, ao mesmo tempo, numa referência na Educação Básica em todo
o Nordeste. Contando atualmente com três sedes, e tendo se transformado num
grupo com longa tradição educacional, a Educadora Sete de Setembro voltou-se
para a atuação no Ensino Superior, cumprindo, assim, sua missão de formar o
cidadão integral.
O Uni7 é a realização de um compromisso amplo com a sociedade
cearense: o de atuar com a devida competência e criatividade em todos os níveis
de ensino, e incutir, sempre, em seus alunos, professores, funcionários técnicos
ou administrativos o ideal de crescer e edificar coletivamente, numa renovação
permanente da aprendizagem, desenvolvendo projetos pedagógicos e
institucionais voltados para os interesses e necessidades da comunidade local e
regional.

12
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Em 23 de agosto de 2000, nascia a Faculdade 7 de Setembro – FA7. A
Instituição foi credenciada pela Portaria MEC de n.º 1.316, que homologou o
Parecer favorável da Comissão de Verificação para o curso de Administração,
com as seguintes habilitações: Gestão em Comércio Exterior, Gestão de Pequena
e Média Empresa, Gestão Financeira e Gestão de Marketing.
Em seguida, a Portaria n.º 1.320, também de 23 de agosto de 2000,
autorizou o funcionamento do curso de Pedagogia, licenciatura plena, com as
habilitações em Administração Escolar e em Supervisão Escolar.
A Instituição iniciou as suas atividades no primeiro semestre letivo de
2001, abrindo as portas para os estudantes de Administração e Pedagogia. No
mesmo ano, foram autorizados pelo MEC os cursos de Sistemas de Informação e
Ciências Contábeis. Nos anos seguintes, iniciou-se o funcionamento dos cursos
de Direito, em 2002, e de Comunicação Social, com as habilitações Publicidade e
Propaganda, e Jornalismo – em 2003, devidamente autorizados pelo MEC, tendo
sido obtidos conceitos de A e B.
O ano de 2005 foi marcante na história da FA7, pois foram reconhecidos
os cursos de Administração, Pedagogia, Sistemas de Informação e Ciências
Contábeis. Os cursos de Direito, em 2006, e Comunicação Social, habilitação em
Publicidade e Propaganda, em 2009, passaram por decurso de reconhecimento,
tendo sido ambos avaliados pelas comissões verificadoras com o conceito
máximo na avaliação das condições de funcionamento para as três (3)
dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e instalações.
No decorrer do ano de 2009, a FA7 recebeu a Comissão de Avaliação do
MEC para o seu recredenciamento institucional. A nota aferida pela Comissão
representou o reconhecimento por parte do MEC dos nossos esforços na
constituição de um Ensino Superior de qualidade no Brasil. A nota 4 (quatro) é
hoje uma das nossas referências de qualidade e a porta de acesso para uma
motivação maior – ganhar o status de Centro Universitário.
No final de 2009 e no início de 2010, a FA7 ampliou seu espectro de
atuação no Ensino Superior, abrindo três cursos de graduação tecnológica:
Negócios imobiliários, Logística e Design Gráfico. Com isso, a Instituição passou
a atuar também na área da Educação Profissional, visando à formação de
tecnólogos no campo da produção e da inovação científico-tecnológica, assim
como para a gestão de processos de produção de bens e serviços.
O curso de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, foi
reconhecido em 2011 com nota quatro (4), por meio da Portaria Nº 193, de 24
de junho de 2011, vindo ratificar a qualidade da proposta pedagógica do Uni7.
No final de 20013 e início de 2014, a FA7 tomou a decisão de ingressar no
campo das Engenharias e da Arquitetura. Os cursos de Engenharia de Produção e
de Arquitetura e Urbanismo foram os primeiros autorizados. Em 2014 são mais
três processos de autorização em andamento: Engenharia Elétrica, Engenharia
Mecânica e Engenharia Civil.
13
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Está prevista para 2015 a entrada da FA7 na área da Saúde, com a oferta
do curso de Psicologia. Para este mesmo ano, protocolizamos o pedido de
autorização de mestrado stricto sensu em Direito Privado e Relações Sociais.
Assim, por meio da consolidação e expansão de seu quadro de cursos de
graduação, a Instituição reafirma e consolida seus compromissos com as
demandas sociais, possibilitando a expansão e o aperfeiçoamento do capital
intelectual da sociedade, estabelecendo, desta forma, uma relação direta com o
processo de ensino–aprendizagem. Valorizam-se o contato com a diversidade
cultural e o diálogo com a comunidade, procurando ensejar, difundir e aplicar o
conhecimento em todos os níveis, em especial, naquele capaz de efetivar
melhorias concretas na qualidade de vida das pessoas.
Resumindo, o quadro atual dos cursos do Uni7 é o seguinte:
Tabela 1- Relação dos cursos ofertados
NOME DO CURSO

AUTORIZAÇÃO

RECONHEC. OU RENOV.

Administração

Portaria MEC nº 1.316, de
23/08/2000

Portaria MEC nº 1.264, de
19/04/2005

Ciências Contábeis

Portaria MEC nº 1 1381, de
04/07/2001

Portaria MEC nº 3.255, de
21/09/2005

Design Gráfico

Portaria MEC nº 28, de 09/02/2010

Portaria MEC n° 215, de
31/10/2012

Direito

Portaria MEC nº 924, de 27/03/2002

Portaria MEC nº 1.178, de
27/12/2006

Jornalismo

Portaria MEC nº 3.640, de
04/12/2003

Portaria MEC nº 193, de
24/06/2011

Logística

Portaria MEC nº 302, de 10/12/2009

Portaria MEC n° 300, de
27/12/2012

Negócios Imobiliários

Portaria MEC nº 302 de, 10/12/2009

Portaria MEC n° 264, de
16/11/2012

Pedagogia

Portaria MEC nº 1320, de 23/08/2000

Portaria MEC nº 1.056, de
19/08/2010

Publicidade e Propaganda

Portaria MEC nº 3.640, de
04/12/2003

Portaria MEC nº 792, de
10/06/2009

Sistemas de Informação

Portaria MEC nº 234, de 08/02/2001

Portaria MEC nº 286, de
02/01/2013

Engenharia de Produção

Portaria MEC n° 279, de 19/12/2012

-

Arquitetura e Urbanismo

Portaria MEC n° 264, de 31/05/2013

-

Engenharia Elétrica

Portaria MEC nº 721, de 27/11/2014

-

Sistemas de Informação (Imper.) Portaria MEC nº 400, de 29/05/2015

-

Engenharia Mecânica

Portaria MEC nº 622, de 04/09/2015

-

Ciências Contábeis (Imper.)

Portaria MEC nº 702, de 01/10/2015

-

Psicologia

Portaria MEC nº 1040, de 23/12/2015

-

Fonte: Secretaria Geral

Deste modo, o Uni7 reafirma seus compromissos com as demandas
sociais, estabelecendo relação direta com o ensino-aprendizagem significativo,
valorizando o contato, o diálogo com a comunidade e procurando difundir o
conhecimento em todos os níveis. A Instituição impõe-se o compromisso e o
desafio de se adequar a novos patamares de inclusão e de acesso ao saber
14
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universitário para segmentos da população historicamente ignorados e excluídos.
Entende, portanto, a importância de compor o quadro discente com sujeitos cujo
acesso ao Ensino Superior seja assegurado pelas políticas públicas de inclusão, e
comprometer-se a desenvolver e aprofundar diretrizes próprias que apontem
para este horizonte.
Ao lado do compromisso social, o Uni7 permanece atento às necessidades
de mercado. Procura, assim, investir no desenvolvimento do talento
empreendedor, na tarefa perene de inovar, de submeter-se a riscos inteligentes
e de agir com rapidez e eficiência para se adaptar às contínuas mudanças do
ambiente econômico, social, político e cultural. Deste modo, é sabido que,
certamente, sobreviverão apenas as instituições que souberem incorporar à sua
dinâmica o sentido da iniciativa e da agilidade, bem como a capacidade para
reagir eficazmente às transformações de seu ambiente.

2.

ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA

A Educadora Sete de Setembro oferece, por meio de sua entidade
mantida, o Uni7, um Ensino Superior diferenciado, que propicia a formação de
profissionais com visão do futuro, inteiramente adaptados à região de influência
da Instituição.
A Instituição possui, desde a implantação, objetivos e projetos definidos,
que buscam, por meio da integração e harmonia entre direção, alunos,
professores e funcionários, atingir qualidade e excelência em produtos e
serviços, procurando atender as necessidades de um mundo em transformação.
Além dos cursos de graduação, o Uni7 oferece vários cursos de pósgraduação em diferentes áreas do conhecimento, sempre em consonância com
as demandas e necessidades atuais da sociedade. O alto nível do corpo docente,
o comprometimento da coordenação dos cursos e uma completa infraestrutura
de ensino fazem da pós-graduação do Uni7 uma opção segura para quem
acredita que o conhecimento é uma forma de se apropriar do passado, intervir
no presente e planejar o futuro, tornando-se um cidadão integral, ética e
tecnicamente competente, capaz de transformar a realidade individual e
coletivamente.
Atualmente, o Uni7 oferece cursos de pós-graduação lato sensu (incluindo
MBA) nas áeras a seguir listadas.
Tabela 2- Relação dos cursos de pós-graduação
ÁREA: EDUCAÇÃO
Curso

Nº de Alunos

Arte-Educação

25

Educação Infantil

30

Linguística Aplicada: ensino de línguas estrangeiras

20

Alfabetização

20

15
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Educação Inclusiva

30

Linguística Aplicada: ensino da língua portuguesa

20

Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica

30

TOTAL

175
ÁREA: DIREITO
Curso

Nº de Alunos

Direito Processual

30

Direito Tributário

25

Direito Empresarial

20

TOTAL

75
ÁREA: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Curso

Nº de Alunos

Engenharia de Software

30

Gestão de Sistemas de Informação

20

Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis

25

Arquitetura, Design e Implementação de Sistemas para Internet

25

TOTAL

100
ÁREA: ADMINISTRAÇÃO
Curso

Nº de Alunos

MBA em Gestão e Liderança Avançadas de Pessoas

35

MBA em Gestão Empresarial Estratégica

35

Psicologia Organizacional e do Trabalho

40

TOTAL

110
ÁREA: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Curso

Nº de Alunos

MBA em Logística

35

MBA em Auditoria

35

MBA em Gestão e Planejamento Tributário

35

MBA em Gestão Financeira e de Custos

40

TOTAL

145
ÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIAL
Curso

Nº de Alunos

Design Editorial

30

MBA em Propaganda e Marketing

35

Comunicação e Cultura

20

TOTAL

85
INSTITUTO FA7
Curso

Nº de Alunos

MBA Executivo COPPEAD

60

MBA Executivo em Finanças – SAINT PAUL

50

Estratégia Empresarial – SAINT PAUL

50

MBA em Gestão – MARQUISE

40

MBA EM Gestão de Projetos UFRJ

40

Inteligência de Mercado – SAINT PAUL

50

TOTAL

290

TOTAL GERAL

980

16
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2.1. IDENTIDADE ESTRATÉGICA
2.1.1. Missão
A Instituição entende que sua missão é Contribuir para o
desenvolvimento da sociedade, educando para a cidadania e propiciando
a formação de profissionais competentes, felizes e éticos.
2.1.2. Princípios
Os princípios são guias da atuação acadêmica e fundamentam a
elaboração de normas reguladoras internas. Por meio deles, é estabelecido um
ponto de partida do qual todas estas normas deverão decorrer, conferindo
unidade e identidade à Instituição. Em outras palavras, são os parâmetros que
norteiam a vida do Uni7 e pautam seu relacionamento interno e externo
(clientes, funcionários, fornecedores, parceiros, sociedade, governo). O Uni7
elegeu, sob as bênçãos e a inspiração de Deus, colimar suas atividades
acadêmicas nos parâmetros expressos adiante.

17

•

Autonomia: a liberdade exercida com responsabilidade no exercício de sua
missão, como modo fundamental de existência do ser humano e das
sociedades.

•

Compromisso: assegurada a convivência entre pessoas e ideias
heterogêneas na diversidade cultural, zelar pela integridade do Uni7 e
garantir sua credibilidade em relação a cada um de seus participantes e
perante a sociedade em geral.

•

Democracia: a crença firme de que a democracia, valor fundamental das
sociedades ocidentais, é o melhor caminho para uma Instituição em que, por
sua natureza, a opinião é sempre produto da reflexão e do debate.
Compreende-se que o Uni7 será tanto mais forte e também responsável,
como Instituição de ensino, quanto mais os docentes, funcionários e
estudantes participarem ativamente da discussão de seus problemas e do
desenvolvimento de suas metas e objetivos.

•

Solidariedade: atribui à Educação a especial responsabilidade de constituir
um mundo mais solidário e mais humano, compreendendo a pessoa humana
como finalidade primeira das estruturas econômicas, sociais, políticas e
jurídicas – condição essencial para a edificação de uma sociedade justa,
consciente e igualitária, sustentada na conjunção de esforços comuns e no
diálogo entre todos.

•

Verdade: compreende a verdade como guia para as ações das pessoas livre
e iguais, como um valor coletivo constituído por meio do dialogo e do debate,
tornando possíveis atitudes firmes e definidas, sem subterfúgios e
transparente em todas as suas decisões.

•

Excelência educacional: perseguindo objetivos amplamente discutidos e
previamente estabelecidos, desenvolver todos os esforços necessários para
que os ensinamentos operados na Instituição sejam reconhecidos pelo seu
dinamismo, criatividade e qualidade, ultrapassando os padrões de avaliação,
situando-se, sempre, entre os melhores do País.

•

Pluralismo: espaço intelectual de pontos de vista diferentes, modos distintos
de abordar o real, convivência entre contrários, polêmica e diálogo como
IDENTIFICAÇÃO |
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exercício da crítica como fundamento da democracia, presença do erudito e
do popular, saber elaborado e cultura oriunda da tradição.
•

Respeito à dignidade da pessoa: esta será sempre respeitada em todas as
suas dimensões: de indivíduo, cidadão e membro ou usuário do Uni7. É
reconhecido o fato de que o objetivo da vida de cada ser humano é se tornar
sujeito da própria existência, repudiando toda forma de relação que torne o
outro um objeto. Aos seus profissionais, é garantida a autonomia em suas
decisões, criando as condições para que todos possam viver em contínuo
aperfeiçoamento e perene autorrealização.

•

Ética: compromisso alicerçado no mútuo respeito social e profissional, na
compreensão da alteridade e da diversidade de culturas, de tal forma que os
seus professores, alunos e funcionários sejam agentes ativos na
transformação da sociedade.

2.1.3. Valores institucionais
A organização eficiente da Instituição, com a transformação das metas
produzidas coletivamente em ações coordenadas, só é possível mediante o
exercício de relações interpessoais que estejam pautadas pela justiça e
solidariedade. Desta forma, para atingir essas finalidades, são valorizadas:
•

a transparência nas ações e decisões mediante normas claras e constituídas
democraticamente pelos diversos membros da comunicadade acadêmica;

•

a inovação tecnológica, estando sempre a Instituição, por meio de seus
corpos docente e discente, pesquisando sistemas, métodos e meios que
tornem o seu ensino-aprendizado mais significativo e eficiente;

•

a responsabilidade social como um dos objetivos mais importantes e atuantes
na nossa atividade, concebendo-se a Educação como um dos agentes de
transformação das pessoas e grupos, buscando reaver a enorme dívida social
que nos enfraquece como sociedade democrática e infelicita os
desfavorecidos;

•

a visão crítica da sociedade, capacitando todos os seus membros à tomada de
decisões lastreadas na verdade, na justiça e no bem-estar comum;

•

a criação de uma consciência ambiental, de tal forma que todos se achem
responsáveis pela preservação e recuperação do Planeta, na busca de uma
economia sustentável e não predatória;

•

a liderança, o empreendedorismo e o espírito de grupo como indispensáveis
para a plena realização profissional de seus egressos;

•

a prática da cidadania compartilhada, na qual todos os membros da sociedade
se tornam corresponsáveis pela realidade social , priorizando os interesses da
coletividade; e

•

a reflexão e o diálogo como os dois processos que possibilitam a geração da
autonomia das pessoas e das sociedades

2.1.4. Visão de futuro
O Uni7, considerando as conquistas ao longo de 12 anos de atuação da
FA7, pretende se consolidar no mercado educacional por meio de sua
transformação em Centro Universitário, como Instituição que oferece Ensino
18
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A Instituição, ao conceber sua missão como voltada para o
desenvolvimento da sociedade e da cidadania, obedecendo à regulamentação do
MEC, se fortalece junto à realidade local, regional e nacional, mediante seu
comprometimento expresso nas orientações filosóficas e políticas definidas em
seu Projeto Pedagógico.
Com foco nos potenciais da região Nordeste e, sobretudo, do Ceará, e com
suporte no novo perfil do estudante universitário brasileiro, busca atender a
demanda das pessoas e coletividades em relação às suas necessidades
educacionais. Para atingir essa meta, a equipe diretiva lança mão de recursos
organizacionais, tecnológicos e gerenciais para a manutenção da qualidade já
alcançada, e considera a contribuição de seus recursos humanos como prinicipal
responsável para se chegar a essa nova realidade.
É preciso também levar em consideração o fato de que, no Brasil, a
ampliação do Ensino Superior para as camadas mais desfavorecidas da
população é um dos modos para superar as desigualdades socioeconômicas e
consolidar o exercício da cidadania com a formação de pessoas corresponsáveis,
ética e tecnicamente, pelos processos de transformação da sociedade. Sendo
assim, o Uni7 assume o compromisso e o desafio de se adequar a novos
patamares, exigidos pela sociedade brasileira, de inclusão e de acesso ao saber
universitário para os segmentos da população historicamente ignorados e
excluídos. Entende, portanto, a importância de compor seu quadro discente com
sujeitos cujo acesso ao Ensino Superior seja assegurado pelas políticas públicas
de inclusão, e compromete-se a desenvolver e aprofundar diretrizes próprias que
apontem para este horizonte de socialização do conhecimento e da tecnologia,
como forma de estar a serviço da comunidade e formar uma sociedade mais
ética e justa.
Ao lado do compromisso social, o Uni7 permanece atento às necessidades
de mercado. Procura, assim, investir no desenvolvimento do talento
empreendedor, na tarefa permanente de inovar, de submeter-se a riscos
inteligentes e de agir com rapidez e eficiência para se adaptar às contínuas
mudanças do ambiente econômico, social, político e cultural. Numa sociedade
cada vez mais marcada pelo poder da informação e do conhecimento, pelas
rápidas transformações tecnológicas, é sabido que certamente sobreviverão
apenas as instituições que souberem incorporar à sua dinâmica o sentido da
iniciativa e da agilidade, bem como a capacidade para reagir eficazmente às
transformações de seu ambiente, desenvolvendo respostas que produzam a
melhoria da qualidade de vida das sociedades.
O futuro do Uni7 não pode ser outro senão aquele que represente a
continuidade e o fortalecimento desse panorama, direcionando sempre os
caminhos institucionais ao cumprimento das diretrizes, e à consagração de um
vínculo de confiança verdadeira e sólida entre o Uni7 e a Comunidade. Para
19
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tanto, a transformação em Centro Universitário faz-se fundamental para a
expansão e diversificação de nosso ensino de qualidade, podendo contribuir
enormemente para o desenvolvimento do Ceará, da região Nordeste e do Brasil.
Em suma, a visão de futuro do Uni7 é ser uma Instituição de Ensino
Superior reconhecida pela excelência educacional e comprometida com
as transformações do seu tempo.

2.2. OBJETIVOS
2.2.1. Geral
Reafirmar o compromisso com a Educação, traduzida em direito à
cidadania, à democracia e à justiça social, estabelecendo mecanismos de
interação do saber acadêmico com o saber popular, e visando a uma produção
de

conhecimento

resultante

do

confronto

com

a

realidade,

bem

como

permanente interação da teoria com a prática.

2.2.2. Específicos

20

•

Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo.

•

Formar recursos humanos nas áreas da gestão do conhecimento que estarão
aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, promovendo ações para sua
formação continuada.

•

Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia, à criação e à difusão da cultura.

•

Proporcionar o entendimento do ser humano e do meio em que ele vive.

•

Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do
ensino, de publicações ou de outras formas para divulgação.

•

Promover a Educação Ambiental em todos os níveis do ensino, de forma
transversal, articulando os cursos de graduação, pós-garduação, atividades de
extensão e iniciação científica.

•

Suscitar
a
intenção
permanente
de
aperfeiçoar-se,
pessoal
e
profissionalmente, possibilitando a correspondente concretização da
integração de valores e conhecimentos que vão sendo adquiridos por meio do
ensino e da aprendizagem, formando e transmitindo a estrutura intelectual e
cultural própria de cada geração;

•

Estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, em particular os
nacionais e regionais, com a concomitante prestação de serviços
especializados à comunidade e estabelecendo uma relação de reciprocidade e
confiança; e

•

Promover a extensão aberta à comunidade, visando à difusão das conquistas
e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica (iniciação
científica) geradas na Instituição.
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OBJETIVOS, METAS E AÇÕES NA VIGÊNCIA DO PDI

A seguir, encontram-se relacionados os objetivos - e as metas
correspondentes - que embasam o planejamento e a gestão do Centro
Universitário 7 de Setembro – Uni7. Além destes, são relacionados ainda os
programas específicos que se coadunam a estes objetivos e metas, assim como o
prazo para alcançá-los.
Os objetivos e metas apontados a seguir estão articulados às políticas e
diretrizes institucionais, previstas para o período de vigência do PDI de 20162020. Traduzem o que os dirigentes projetam quanto aos novos rumos
pretendidos para o crescimento institucional, para esta busca constante da
qualidade e excelência em relação dos serviços prestados à comunidade nas
dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica.
Mencionados objetivos e metas são expressos a seguir, distribuídos de
acordo com as dez dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES).

1.

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Os princípios da Avaliação Institucional identificam-se: pela aceitação ou
conscientização da necessidade de avaliação por todos os segmentos envolvidos;
pelo reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e
dos critérios a serem adotados; pelo envolvimento direto de todos os segmentos
da comunidade acadêmica na sua execução e na implementação de medidas
para a melhoria do desempenho institucional.
De forma geral, busca-se, com o processo da avaliação institucional,
elevar a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e do desempenho
institucional, continua e sistematicamente, com vistas à excelência na prestação
de serviços educacionais do Uni7.

1.1. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
O Planejamento e a Avaliação se encontram previstos no cotidiano do
Uni7, nos âmbitos do ensino, da pesquisa, das atividades administrativas,
21
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financeiras e da gestão mediante a aprovação pelos colegiados superiores por
meio das diretrizes, normas e procedimentos norteadores da ação institucional.
A avaliação institucional abrange a autoavaliação e avaliação externa,
caracterizadas
pela
abordagem,
tratamento
e
direcionamento
dos
procedimentos, metodologias, referenciais e instrumentos avaliativos aplicados,
tanto na avaliação externa, quanto na autoavaliação, com pauta no
melhoramento contínuo e na transparência. Neste PDI, o UNI7 selecionou os
objetivos, metas e ações a serem cumpridos durante a sua vigência.
OBJETIVO:

ü ASSEGURAR A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL VISANDO A
CONTRIBUIR COM A GESTÃO INSTITUCIONAL

METAS
-

a) Consolidação
dos
mecanismos
necessários para a
integração
da
autoavaliação
e
planejamento
institucional.

-

b) Garantir
a
participação de pelo
menos
75%
da
comunidade
acadêmica
no processo
de
autoavaliação.

c) Atender as demandas
resultantes
do processo
de
avaliação.

22

ANO
I

ANO
II

ANO
III

ANO
IV

ANO
V

Aperfeiçoamento
do
processo
de
avaliação
institucional,
envolvendo
todos os segmentos do
Uni7.

X

X

X

X

X

Incorporação dos resultados
da Avaliação Institucional
aos processos educacionais
do Uni7.

X

X

X

X

X

Aperfeiçoamento contínuo e
sistemático
do
projeto
acadêmico e sociopolítico da
Instituição.

X

X

X

X

X

Garantia da participação de
todos os agentes (sociedade
acadêmica
e
civil)
na
avaliação institucional.

-

-

X

X

X

Promoção de campanhas de
sensibilização, instigando a
participação da comunidade
acadêmica nos processos de
autoavaliação.

x

x

x

x

x

Sensibilização
do
corpo
docente
e
técnicoadministrativo
para
participação no processo de
avaliação.

x

x

x

x

x

Análise dos resultados da
autoavaliação institucional.

x

x

x

x

x

AÇÕES
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ü ASSEGURAR A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL VISANDO A
CONTRIBUIR COM A GESTÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVO:
METAS

ANO
I

ANO
II

ANO
III

ANO
IV

ANO
V

Implementação das ações
necessárias para atender as
demandas identificadas nos
processos de autoavaliação.

x

x

x

x

x

Divulgação dos resultados
das avaliações e das ações
implementadas.

x

x

x

x

x

AÇÕES
-

-

2.

2016-2020

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

2.1. A MISSÃO, O PDI E A RESPONSABILIDADE SOCIAL
Para alcançar os objetivos e metas previstos neste PDI, o Uni7
desenvolverá ações articuladas para promover continuamente a qualidade de
suas atividades e cumprir com o disposto na sua Missão Institucional que revela
a sua verdadeira vocação.
A responsabilidade social representa um compromisso contínuo nas
organizações com o comportamento ético e cidadão e, nesta perspectiva, as
instituições de Ensino Superior ocupam um papel relevante na tomada de
decisão em favor da constituição de uma renovada consciência global.
Neste sentido, o Uni7 estabelece permanentes e diversificados elos com a
sociedade, com suporte na compreensão da realidade local e regional,
observando as questões de inclusão social, defesa do meio ambiente, memória
cultural e produção artística e do patrimônio cultural. Desta forma, estabeleceu
as metas e ações para a consolidação e a divulgação da missão institucional na
vigência deste PDI.
ü ARTICULAR OS DOCUMENTOS PDI, PPI E PPC, ENTRE SI E COM A
GESTÃO INSTITUCIONAL, TENDO COMO REFERÊNCIA BÁSICA A MISSÃO
EM TODA A COMUNIDADE.

OBJETIVOS:

ü

COOPERAR
INTEGRAÇÃO

COM
DAS

O

DESENVOLVIMENTO
PESSOAS

POR

MEIO

REGIONAL
DE

E

COM

PROGRAMAS

A
DE

RESPONSABILIDADE SOCIAL
METAS

AÇÕES

-

a) Divulgação
permanente
missão

23

da

Divulgação da missão, visão
e objetivos institucionais a
toda
a
comunidade
acadêmica.
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ANO I

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

-

-

X

X

X
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ü ARTICULAR OS DOCUMENTOS PDI, PPI E PPC, ENTRE SI E COM A
GESTÃO INSTITUCIONAL, TENDO COMO REFERÊNCIA BÁSICA A MISSÃO
EM TODA A COMUNIDADE.

OBJETIVOS:

ü

COOPERAR
INTEGRAÇÃO

COM
DAS

O

DESENVOLVIMENTO
PESSOAS

POR

MEIO

REGIONAL
DE

E

COM

PROGRAMAS

A
DE

RESPONSABILIDADE SOCIAL
METAS

institucional.

AÇÕES

-

-

b) Atualizar

-

continuamente os
projetos
pedagógicos
dos
cursos,
tendo
como referências o
PPI, o PDI e as
transformações
sociais
e
do
mercado
de
trabalho.

c) Implantar

até o ano V todas as
atualizações
estabelecidas nos
projetos
pedagógicos
dos
cursos
e programas
acadêmicos
da
Instituição.
-

d) Consolidar

e expandir
o
programa
de
responsabilidade
social
da
Instituição.
-

24

Inclusão
da
missão
institucional em todos os
documentos
institucionais,
no site institucional, na área
de convivência acadêmica
administrativa e da gestão
da instituição.
Revisão e atualização dos
projetos pedagógicos dos
cursos
e
programas
acadêmicos da Instituição.
Utilização
das
políticas
definidas
no
PPI
como
diretrizes para a atualização
dos projetos pedagógicos
dos cursos e programas
acadêmicos, socializando os
princípios
e
valores
da
Instituição.
Utilização dos objetivos e
metas constantes no PDI na
atualização
dos
projetos
pedagógicos dos cursos e
programas
acadêmicos,
socializando as propostas de
desenvolvimento
da
Instituição.
Operacionalização
das
políticas, objetivos e metas
definidas nos documentos
institucionais.

Divulgação permanente da
missão institucional.

Averiguação de demandas
locais para o incremento do
programa
de
responsabilidade social.
Definição e implementação
de
ações
de
caráter
integrador, nas quais a
inclusão social e a promoção
da cidadania sejam balizas
das atividades acadêmicas.
Promoção
de
eventos,
debates
e
estimulo
à
publicação sobre a temática
dos
Direitos
humanos,
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ANO I

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

-

-

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

X

X

X

-

-

X

X

X

x

x

x

x

x
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ü ARTICULAR OS DOCUMENTOS PDI, PPI E PPC, ENTRE SI E COM A
GESTÃO INSTITUCIONAL, TENDO COMO REFERÊNCIA BÁSICA A MISSÃO
EM TODA A COMUNIDADE.

OBJETIVOS:

COOPERAR

ü

INTEGRAÇÃO

COM
DAS

O

DESENVOLVIMENTO
PESSOAS

POR

MEIO

REGIONAL
DE

E

COM

PROGRAMAS

A
DE

RESPONSABILIDADE SOCIAL
METAS

AÇÕES

Educação
Ambiental
e
relações étnico-raciais no
Brasil
Criação de projetos de
inclusão social, buscando
atender às necessidades da
comunidade local.
Criação de programas de
preservação da memória
cultural, produção artística e
patrimônio cultural.
Incentivo à participação da
comunidade acadêmica nos
projetos de responsabilidade
social.
Estabelecimento
de
parcerias
com
o
setor
público e privado.
Viabilização
de
infraestrutura,
recursos
humanos e materiais para
implantação e execução dos
programas
de
responsabilidade social.
Avaliação e divulgação das
ações de responsabilidade
social.

-

-

-

-

-

-

3.

ANO I

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

-

-

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

X

POLÍTICAS ACADÊMICAS

3.1. ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
As políticas de ensino, pesquisa e extensão orientam as propostas
metodológica e pedagógica dos cursos e programas do Uni7, estabelecendo
diretrizes orientadoras. Essas políticas deverão, portanto, articular a formação
profissional, técnica, científica, humana e social.
ü EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS DA GRADUAÇÃO E

CONSOLIDAR OS PROGRAMAS DE EXTENSÃO E PÓSGRADUAÇÃO

OBJETIVO:

METAS

AÇÕES
•

a) Implantar cursos de
graduação, até o ano
2020.

25

Elaboração dos projetos
pedagógicos dos cursos,
coerentes com as políticas
expressas
nos
documentos oficiais do
Uni7, em acordo com a
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ANO I

ANO
II

ANO
III

ANO
IV

ANO
V

-

X

X

X

X
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ü EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS DA GRADUAÇÃO E

CONSOLIDAR OS PROGRAMAS DE EXTENSÃO E PÓSGRADUAÇÃO

OBJETIVO:

METAS

AÇÕES

ANO I

ANO
II

ANO
III

ANO
IV

ANO
V

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

legislação vigente.
•

•

•

•
b) Ofertar
cursos
de
pós-graduação
lato •
sensu, além da oferta
de mais turmas de
cursos
já
em
funcionamento.
•

•

•
c) Implantar programas
de
pós-graduação
stricto sensu.

•

•

d) Implantar,
mínimo,
programas
Extensão
semestre em
área
conhecimento.

26

no
dois
de por
cada
de

Implantação
e
funcionamento dos cursos,
de acordo com os projetos
pedagógicos específicos.
Preparação
da
infraestrutura necessária
para o oferecimento dos
novos cursos. Construção
da
sede
do
Uni7
Imperador
Composição de quadro
docente
qualificado
e
também relevante para o
atendimento dos novos
cursos.
Vinculação
da
pósgraduação
com
as
demandas regionais.
Expansão
do
Instituto
Uni7
de
Estudos
Avançados
em
Gestão
Empresarial.
Ampliação do programa
de
pós-graduação
lato
sensu.
Implantação
de
programas
de
pósgraduação stricto sensu,
nas áreas de Direito e
Educação.
Composição de quadro
docente
qualificado
e
também relevante para o
atendimento dos novos
programas e turmas.
Ampliação
da
infraestrutura
para
o
atendimento
de
novos
cursos e turmas.
Credenciamento
da
Instituição
junto
aos
órgãos de fomento à
pesquisa
Definição das modalidades
de extensão por meio de
pesquisa
junto
à
comunidade acadêmica
Realização de parcerias
com órgãos e empresas
públicas e privadas, nos
aspectos
referentes
a
extensão, possibilitando o
crescimento
dos
segmentos
e
públicos
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ü EXPANDIR A OFERTA DE CURSOS DA GRADUAÇÃO E

CONSOLIDAR OS PROGRAMAS DE EXTENSÃO E PÓSGRADUAÇÃO

OBJETIVO:

METAS

AÇÕES

ANO I

ANO
II

ANO
III

ANO
IV

ANO
V

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

envolvidos.
Implantação
e
consolidação de bases de
dados por modalidade, por
curso,
docentes,
coordenadores,
e
participantes, por clientes
e por parceiros.
Desenvolvimento
de
programas
interdisciplinares
que
possibilitem
ações
efetivas, voltadas para a
necessidade da Região, de
forma a concretizar o
comprometimento
permanente
com
a
transformação do homem
e da sociedade.

-

-

3.2. A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
A política de comunicação institucional do Uni7 terá como principal
objetivo estabelecer canais de comunicação das ações da Instituição junto à
sociedade e ao seu público interno, tendo sempre como parâmetros a ética, a
transparência e o diálogo, em consonância com a missão e os valores do Uni7.
Guiando-se pelos direcionamentos dessa política, a Instituição intenta consolidar
sua marca na região na qual se insere e no setor educacional e seleciona para
vigência deste PDI os seguintes objetivos, metas e ações.
ü AMPLIAR OS RECURSOS PARA OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO

OBJETIVO:

UNI7 COM A SOCIEDADE

METAS

AÇÕES
-

a) Consolidar
Ouvidoria.

a

-

-

b) Viabilizar
continuamente

27

os

-

Ampliação da visibilidade e
disponibilidade da Ouvidoria
para
aprimoramento
do
atendimento da comunidade
acadêmica.
Viabilização da infraestrutura
física, recursos tecnológicos e
de comunicação.
Acompanhamento e avaliação
permanentemente
dos
resultados das atividades e
ações relativas ao processo de
comunicação
junto
à
comunidade e à sociedade.
Atualização de murais nos
setores, salas de aulas e áreas
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ANO
I

ANO
II

ANO
III

ANO
IV

ANO
V

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x
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ü AMPLIAR OS RECURSOS PARA OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO

OBJETIVO:

UNI7 COM A SOCIEDADE

METAS

AÇÕES

meios de comunicação
interna e externa.

-

-

ANO
I

ANO
II

ANO
III

ANO
IV

ANO
V

x

x

x

x

x

-

-

X

X

X

de convivência, para divulgação
de
notícias,
eventos
e
comunicados
à
comunidade
acadêmica.
Consolidação dos atuais canais
de Comunicação e capacitação
dos
colaboradores
para
o
atendimento
à
comunidade
acadêmica.
Promoção de cobertura de
assuntos de interesse do Uni7,
em articulação com as distintas
mídias e avaliação e divulgação
das ações de comunicação com
a comunidade acadêmica e
sociedade.

3.3. ATENDIMENTO AOS DISCENTES
As políticas de atendimento aos discentes serão desenvolvidas na
Instituição por meio da promoção, execução e acompanhamento de programas e
projetos que contribuam para a formação dos alunos, proporcionando-lhes
condições favoráveis à integração na vida universitária bem como a sua
permanência. De igual modo, adotará mecanismos de recepção e
acompanhamento dos discentes. Para tanto, a Instituição traçou objetivos,
metas e ações para serem realizados na vigência deste PDI.
OBJETIVO:

ü

METAS

PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS DISCENTES

AÇÕES

-

a) Manter de forma
duradoura
o
programa
de atendimento
aos
discentes admitidos
e egressos.
-

-

28

APRIMORAR O

Consolidação
e
implementação contínua do
Programa de Nivelamento, e
reestruturação
dos
Programas
de
Apoio
Psicopedagógico.
Consolidação,
reestruturação
e
implantação do Programa de
Apoio Financeiro.
Viabilização de informação e
orientação
para
outras
modalidades
de
financiamento
estudantil
disponíveis no mercado.
Consolidação do Programa
de Acompanhamento dos
Egressos,
viabilizando
a
formação continuada.
Consolidação
e
implementação
de
programas de apoio ao

OBJETIVOS, METAS E AÇÕES NA VIGÊNCIA DO PDI |

ANO I

ANO II

ANO III

ANO
IV

ANO V

-

-

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

X

X

X

-29-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI
OBJETIVO:

ü

METAS

b) Disponibilizar

aos
alunos
do
Uni7
oportunidades
de
profissionalização,
visando à inserção
e permanência no
mercado
de
trabalho.

APRIMORAR O

2016-2020

PROGRAMA DE ATENÇÃO AOS DISCENTES
ANO I

ANO II

ANO III

ANO
IV

ANO V

-

-

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

das ações de
atendimento aos discentes e
egressos pelas coordenações,
direção e corpo técnicoadministrativo.

x

x

x

x

x

Ampliação e consolidação da
comunicação do Uni7 com o
corpo discente através das
mídias sociais

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AÇÕES

desenvolvimento acadêmico
(atividades
científicas,
técnicas,
culturais
e
esportivas)
em
complemento ao processo
educacional.
Sistematização
e
institucionalização
de
programas de intercâmbio
estudantil e manutenção das
formas de acesso, seleção e
permanência dos discentes.
Avaliação e divulgação dos
resultados das ações de
atendimento aos discentes
• Ampliação do Núcleo UNI7
Carreiras e do Núcleo de
Práticas
Jurídicas,
fortalecendo as ações de
estágios, primeiro emprego e
acompanhamento
de
egressos.
• Ampliação

do programa de
intercâmbio estudantil por
meio da Coordenação de
Relações Internacionais.

• Consolidação

das ações
serviços da ouvidoria.

e

• Divulgação

permanente dos
canais de acesso à ouvidoria.

• Manutenção

c) Ampliar

os canais
de
comunicação
entre os discentes e
o Uni7.
-

• Adoção de mecanismos para

identificar as necessidades
dos
discentes
recémadmitidos.
d) Ampliar o Programa

de Nivelamento.

• Oferecimento

semestral de
cursos nas áreas de Produção
Textual,
Matemática,
Metodologia Científica, Física,
Tecnologia da informação,
Gestão e Direito.

• Consolidação
e) Consolidar

e
ampliar os serviços
de
atendimento
psicopedagógico.

29

das ações e
serviços do Núcleo DidáticoPedagógico.

• Divulgação

permanente dos
serviços do Núcleo DidáticoPedagógico (NUDIPE).
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GESTÃO:

Apresentamos na sequência os objetivos, metas e ações correspondentes,
que embasam o planejamento e a gestão do Uni7. Além destes, são relacionados
ainda os programas específicos que se coadunam a estes objetivos e metas,
assim como o prazo para alcançá-los. A Instituição compreende que a gestão
institucional é o caminho mais adequado para alcançar suas metas e os objetivos
propostos, e a estratégia utilizada e as táticas definidas identificam com clareza
as oportunidades a aproveitar e as ameaças a evitar.

4.1. CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Em conformidade com os pressupostos que compõem o seu ideário
institucional, a gestão do corpo social (docentes e técnico-administrativos), o
Uni7 está norteado pela legislação trabalhista e pela regulamentação interna. As
metas e ações para composição e manutenção do corpo social na vigência do PDI
estão demonstradas a seguir.
ü

OBJETIVO:
METAS

ANO I

ANO II

ANO
III

ANO
IV

ANO V

Definição do corpo docente,
atendendo aos requisitos de
titulação, regime de trabalho
e experiência.

x

x

X

X

X

Consolidação
do
Núcleo
Docente
Estruturante
de
cada
curso
em
funcionamento.

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AÇÕES

-

-

a) Manter o perfil do corpo docente em
acordo
com
os
indicadores
do
MEC.

-

-

b) Manter

o
bom
funcionamento do
Plano de Carreira
Docente.
-

30

CONSOLIDAR AS POLÍTICAS E DIRETRIZES QUE NORTEIAM AS AÇÕES
DA GESTÃO DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO.

Estímulo
à
Educação
continuada
dos
docentes
(pós-graduação),
e
a
participação
em
eventos
científicos e de atualização
pedagógica
(interna
e
externa).
Criação de mecanismos de
acompanhamento
do
trabalho
docente
e
incentivos
à
produção
docente
(artigos,
livros,
pesquisas,
resenhas,
material didático etc.).
Avaliação e divulgação do
trabalho docente.
Atualização
do
enquadramento
dos
docentes
nas
diversas
categorias e níveis do plano
de carreira docente.
Incentivo
à
formação
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OBJETIVO:

2016-2020

CONSOLIDAR AS POLÍTICAS E DIRETRIZES QUE NORTEIAM AS AÇÕES
DA GESTÃO DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO.
ANO I

ANO II

ANO
III

ANO
IV

ANO V

continuada
do
docente,
objetivando
a
ascensão
funcional
conforme
as
diretrizes
do
plano
de
carreira.
Manutenção
da
semestralidade na oferta de
cursos
e
atividades
de
formação
didáticopedagógica.
Contratação e definição do
corpo técnico-administrativo
para
atendimento
das
atividades
de
ensino
e
extensão.

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

-

Estabelecimento de critérios
seletivos e de contratação
adequados.

x

x

X

X

X

-

Homologação do Plano de
Cargos e Salários do Corpo
Técnico-Administrativo e o
processo de avaliação de
desempenho
do
corpo
técnico-administrativo.
Estímulos
ao
aperfeiçoamento técnico por
meio de cursos e programas
de atualização profissional
com
a
viabilização
de
programas de treinamento
interno e/ou externo para os
colaboradores
Atendimento às condições de
trabalho, como segurança,
saúde ocupacional e bemestar
Avaliação e divulgação dos
resultados do trabalho do
corpo técnico-administrativo.

-

x

-

-

-

x

x

X

X

X

-

-

X

X

X

METAS

AÇÕES

c) Atingir 100% dos docentes
com
formação didáticopedagógica
na
vigência do PDI
-

d) Manter o perfil do
corpo
técnicoadministrativo de
acordo
com
as necessidades
do
Uni7.

-

-

4.2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL
As diretrizes estabelecidas para a organização e gestão do Uni7 nortearam
a ação institucional, definindo sua estrutura organizacional, dinâmica e
funcionamento para atender a complexidade que caracteriza os processos de
uma instituição de Ensino Superior. No Regimento, estão dispostos o
funcionamento e a representatividade dos colegiados, competindo-lhes aprovar a
política institucional com liberdade acadêmica e administrativa, além da
participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos
decisórios da Instituição. As metas e ações para atender as finalidades e os
objetivos institucionais na vigência do PDI estão dispostas a seguir:
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OBJETIVO:

METAS

a) Estabelecer
e
manter coerente a
gestão
da
organização
acadêmica
e
administrativa.
-

-

-

b) Incentivar

e
aprimorar o diálogo
entre
o
corpo
docente, discente e
a
gestão
institucional.

c) Consolidar
os
mecanismos
coletivos da gestão.

PROCEDER, DE FORMA DEMOCRÁTICA, À

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO A PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS
DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NOS PROCESSOS DECISÓRIOS.
AÇÕES

-

-

2016-2020

Implantação das ações da
gestão
organizacional,
observando o Regimento,
regulamentos
e
manuais
institucionais,
promovendo
discussões
entre
a
comunidade acadêmica e as
instâncias de decisão.
Garantia
da
representatividade,
funcionalidade e autonomia
dos órgãos colegiados.
Avaliação e divulgação do
processo
da
gestão
organizacional.
Implantação de programa de
ações preventivas de saúde
e segurança do trabalho.
Capacitação dos gestores na
área
acadêmica
e
administrativa,
mediante
realização de cursos internos
e externos do Uni7.
Promoção da participação de
docentes e discentes nos
diversos
colegiados,
desempenhando ação efetiva
na tomada das decisões
estratégicas da Instituição.
Promoção da interação de
docentes, discentes e gestão
institucional por meio dos
diversos
eventos
acadêmicos,
cívicos,
culturais
e
de
responsabilidade social.
Intensificar
as
ações
conjuntas
entre
as
coordenações,
corpo
docente, corpo discente e
Diretoria.

ANO I

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

-

-

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.3. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
A política institucional do Uni7 está centrada na permanente busca da
promoção do equilíbrio financeiro. A sustentabilidade financeira que garantirá a
viabilidade da implantação dos cursos e programas idealizados pelo Uni7 será
garantida pela sua Mantenedora. São estabelecidos os seguintes objetivos,
metas e ações para serem cumpridos durante a vigência deste PDI. As metas e
ações para composição e manutenção do corpo social na vigência do PDI estão
demonstradas na sequência:
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ü

OBJETIVO:

AÇÕES

-

Consolidação do programa
de controle orçamentário da
Instituição.

-

Manutenção do Plano de
Execução Orçamentária.
Aperfeiçoamento
da
integração
dos
sistemas
administrativos,
estratégicos,
táticos
e
operacionais
(contábil,
orçamentário e financeiro).
Aperfeiçoamento do sistema
da gestão econômica para
obras,
convênios,
patrimônio,
materiais,
veículos,
combustíveis
e
gestão de pessoas.
Captação
de
recursos
externos.

a

sustentabilidade
econômica
e
financeira
da
Instituição.
-

-

5.

GARANTIR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO,
OTIMIZANDO OS RECURSOS FINANCEIROS

METAS

a) Garantir

2016-2020

ANO I

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

INFRAESTRUTURA FÍSICA

A dimensão de infraestrutura abrange, além dos ambientes físicos da
Instituição (internos e externos), os equipamentos, recursos tecnológicos e
materiais didáticos que proporcionarão aos alunos a aproximação com o objeto
de estudo.

5.1. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA
Neste sentido, a infraestrutura física do Uni7 está dimensionada para
atender aos requerimentos dos cursos de graduação e pós-Graduação, da
Iniciação Científica, da Extensão e das atividades-meio exigidas para o seu
funcionamento. O Uni7 estabelece as seguintes metas e ações na vigência deste
PDI.
ü GARANTIR UMA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA
ADEQUADA

OBJETIVO:
METAS

AÇÕES

a) Manter adequadas
as
instalações físicas
em
quantidade
à
oferta de cursos e
programas.
-

33

Criação de mecanismos para
a preservação, conservação
dos ambientes acadêmicos e
administrativos.
Criação de espaços para a
prática do convívio social e
cultural
da
comunidade
acadêmica.
Atendimento às normas de
acessibilidade, segurança e
conservação.
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ANO I

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X
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ü GARANTIR UMA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA
ADEQUADA

OBJETIVO:
METAS

AÇÕES

-

-

b) Prover
a
infraestrutura
tecnológica
com
equipamentos em
quantidade
adequada para as
atividades práticas
do Uni7.
-

-

c) Manter a Biblioteca
em
consonância
com a proposta
pedagógica
e
acervo
em
quantidade
para
atendimento
aos
requisitos
estabelecidos pelos
instrumentos
de
avaliação do MEC

-

34

2016-2020

Atendimento
às
pessoas
portadoras de necessidades
especiais,
com
acessibilidades
adequadas
dentro
das
normas
previstas.
Ampliação
gradual
das
instalações físicas, de acordo
com a implantação de cursos
e programas.
Aprimoramento
dos
mecanismos
para
a
manutenção e conservação
dos recursos tecnológicos
necessários para a execução
das atividades acadêmicas e
administrativas.
Ampliação do acesso aos
recursos
tecnológicos
à
comunidade acadêmica.
Expansão
gradativa
dos
recursos
tecnológicos
mediante a implantação de
cursos e programas.
Disponibilização
de
infraestrutura
física
adequada aos cursos e
programas
ofertados
na
vigência deste PDI.
Atualização
de
acervo
bibliográfico destinado às
atividades
de
ensino,
iniciação
científica
e
extensão.
Aprimoramento do Sistema
de
Automação
e
Informatização da Biblioteca
Manutenção
dos
mecanismos
para
a
preservação, conservação do
acervo
da
Biblioteca
e
promoção e capacitação dos
bibliotecários e auxiliares.
Adequação da equipe técnica
em função do plano de
expansão.
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ANO I

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X

x

x

X

X

X
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IV - PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
1.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO UNI7

1.1. CONTEXTO REGIONAL - ÁREA DE INFLUÊNCIA
O Estado do Ceára está localizado ao norte da Região Nordeste do Brasil,
sendo composto por 184 Municipios e 843 distritos, fazendo divisa com os
Estados do Rio Grande do Norte e Paraiba ao leste, ao sul com o Estado de
Pernanbuco e a oeste com o Estado do Piaui. O Estado conta com 573 km de
litoral e oferece atrativos turísticos que permitem receber mais de 2 milhões de
visitantes ao ano.
Em relação a extensão territorial abrange uma área de 148.825,6 km², o
que equivale a 9,57% da área pertencente à região Nordeste e a 1,74% da área
do Brasil. Além disso, o Estado do Ceará detém a quarta extensão territorial do
Nordeste, sendo o 17º colocado entre os estados brasileiros em termos de
superfície territorial. A sua população em 2010 totalizou 8.452.381 habitantes,
representando, segundo dados do IBGE, 4% da população nacional.
A Capitania do Ceará foi criada em 1535, sendo incorporada ao Maranhão
e Grão-Pará em 1621, e anexada à Capitania de Pernambuco em 1656. Sua
colonização efetiva iniciou-se apenas em 1603 com Pero Coelho. Durante todo o
período colonial, o Estado do Ceará ficou sob a influencia da economia canavieira
e voltou–se para o desenvolvimento da pecuária, abastecendo a região litorânea
da caca-de-açucar com os produtos da “civilização do couro”. A sua emancipação
política só aconteceu em 17 de janeiro de 1799.
O escritor José de Alencar, um dos maiores nomes da literatura brasileira,
em seu livro Iracema explica o significado do nome indígena dado ao Estado: o
“canto da jandaia”. Além dessa herança indígena, o povo cearense foi formado
pela miscegenação com os colonizadores europeus e com os negros trazidos para
a região por meio da escravidão.
O Ceará é mencionado em várias obras como a “Terra da Luz” em função
de ter sido a primeira província brasileira a abolir a escravidão, quatro (4) anos
antes da Lei Aurea de 13 de maio de 1888. Tal processo iniciou-se com a decisão
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do jangadeiro Francisco José do Nascimento, o Dragão-do-Mar, que em 30 de
agosto de 1881 disse: “No Porto do Ceará não se embarca mais escravos”.
Durante o século XIX, a economia cearense voltou-se para o mercado
exterior, fornecendo principalmente algodão para as fábricas inglesas. É nesse
período que Fortaleza passa a ocupar o lugar de principal cidade, economica e
politicamente, do Estado.
Com a proclamação da República em 1889, a província tornou-se o atual
Estado do Ceará. As secas que arrasaram a economia nordestina em fins do
século XIX fizeram o Estado amargar um período de estagnação econômica que
só iria se reverter a partir dos anos de 1960, e com a Nova República na década
de 1980 que deu início a um processo de desenvolvimento econômico e
tecnológico que, há três décadas, vem ocorrendo no Estado.
De acordo com a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), o
Estado do Ceará é composto atualmente por sete (7) Mesorregiões segundo a
divisão do IBGE. São elas:
Figura 1 – Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza.

Fonte: IBGE. Acesso em ago. 2014.

Assim sendo, compreendem a RMF os Municípios de Aquiraz, Cascavel,
Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga,
36
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Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama, São Gonçalo do
Amarante, São Luís do Curu, Paraipaba, Paracuru e Trairi.
A Capital do Ceará é caracterizada pela intensa miscigenação de europeus,
índios e negros que foram atraídos para a região, ao longo dos seus ciclos de
desenvolvimento econômico. Sua área é de 314,93 Km2, sendo ocupada por
uma população estimada em 2.591.188 habitantes no ano de 2015, o que
equivale a quase 27% da população do Estado (IBGE, 2015).
Ainda segundo as estimativas do IBGE, Fortaleza tornou-se, a partir do
início de 2006, a quarta capital mais populosa do País, ficando atrás somente de
São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Quanto ao modelo de ocupação, é de uma
cidade que cresce horizontalmente em bairros periféricos, mas com um
acentuado crescimento vertical na zona litorânea.
Das quase 9 milhões de pessoas que vivem no Ceará, 75% delas vivem
em áreas urbanas. Mais de 99% da população que reside nas áreas urbanas e
mais de 90% da população da zona rural têm acesso à energia elétrica em seus
domicílios. Nas cidades, 91% da população têm acesso à água tratada.
Com um Produto Interno Bruto (PIB) calculado em mais de R$ 45 bilhões
de reais, o Ceará também possui a segunda maior economia da Região Nordeste
do Brasil (IPECE, 2014). Com fortes atrativos turísticos, contando mais de dois
milhões de visitantes por ano, o setor de serviços é o que compreende a maior
parte da riqueza gerada no Ceará: 73,8%. A Indústria gera outros 23,1% da
riqueza e a agropecuária 3,02%.
No que diz respeito à Educação, um dos indicadores mais importantes para
se ter uma ideia da situação populacional é o percentual de alfabetização. Ainda
segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, 2010),
este indicador denota performance crescente, uma vez que em 1997, apenas
65,5% da população acima de cinco anos de idade era alfabetizada, sendo que
em 2003, este percentual atingiu a marca de 75,4%, em 2004, 76,9% e em
2010, 82,81.
Os dados da pesquisa do Pnad (IBGE, 2015) apontam que tanto a taxa de
alfabetização no Ceará como na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)
aumentaram e tiveram significativas melhoras dos anos de 2001 a 2010. A taxa
de alfabetização das pessoas com cinco anos ou mais de idade no Ceará foi de
79,77%, enquanto que na RMF foi de 88,33%. Em 2001, essas taxas eram
respectivamente 73,66% e 84,76%. Para a Pnad, são consideradas pessoas
alfabetizadas aquelas que sabem ler e escrever, pelo menos um bilhete.
Obviamente, tais números indicam a possibilidade de uma aprendizagem
qualitativa geradora de autonomia para o aluno, possibilitando-lhe melhor
inserção no mercado de trabalho. Além do percentual da população alfabetizada,
também se pode citar como indicador relevante o “número de anos de estudo”.
Em dez anos, a taxa de alfabetização cresceu 9,97%, superando a média do
Nordeste.
37

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL |

-38-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

2016-2020

Acredita-se que tais melhorias refletem políticas situadas no campo do
aumento de salas de aula e no número de professores, bem como a implantação
de políticas de capacitação docente e de melhoria técnica na gestão escolar.
As instituições particulares de Ensino Superior do País são responsáveis,
desde meados dos anos de 1980, por um crescimento expressivo da oferta de
vagas nesta modalidade de ensino, processo que se intensificou na década
seguinte, impulsionado principalmente pela crise do setor público no campo do
Ensino Superior, mas que já denota sinais de esgotamento, apontando para uma
realidade na qual a demanda se mostra diluída, oferecendo desafios
institucionais ainda maiores.
As Mesorregiões por sua vez são divididas geograficamente por
Microrregiões, no Estado do Ceará atualmente existem 33 Microrregiões, que
junta aglomeram 181 dos 184 municípios do Estado, são elas:
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•

Baixo Curu

•

Baixo Jaguaribe

•

Barro

•

Baturité

•

Brejo Santo

•

Canindé

•

Cariri

•

Caririaçu

•

Cascavel

•

Chapada do Araripe

•

Chorozinho

•

Coreaú

•

Fortaleza

•

Iguatu

•

Ibiapaba

•

Ipu

•

Itapipoca

•

Lavras da Mangabeira

•

Litoral de Aracati

•

Litoral de Camocim e Acaraú

•

Médio Curu

•

Médio Jaguaribe

•

Meruoca

•

Pacajus

•

Santa Quitéria

•

Serra do Pereiro
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL |

-39-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI
•

Sertão de Cratéus

•

Sertão de Inhamuns

•

Sertão de Quixeramobim

•

Sertão de Senador Pompeu

•

Sobral

•

Uruburetama

•

Várzea Alegre

2016-2020

Segundo consta no Artigo 4º da Constituição estadual1 :
O espaço territorial cearense é constituído por conformações regionais –
microrregiões e região metropolitana – por aglutinação de Municípios limítrofes,
atendendo as suas peculiaridades fisiográficas, sócioeconômicas e culturais, para
fins de planejamento, alocação de recursos e cumprimento da ação governamental,
em todas as atividades essenciais, objetivando o desenvolvimento integrado, a
erradicação da miséria e da marginalidade, com generalizada partilha dos
benefícios civilizatórios pelos diferentes núcleos populacionais.

Essa divisão territorial permite que o Governo do Estado operacione os
recursos orçamentarios em várias frentes como na educação, saúde e habitação,
assegurando que a população cearense tenha acesso não só aos serviços
básicos, mas também a toda riqueza cultural e econômica da região.

2.

CARACTERIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

2.1. MESORREGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
A Mesorregião ou Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) é composta
atualmente por quinze (15) municípios: Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho,
Eusébio, Fortaleza, Guaiuba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape,
Pacajus, Pacatuba, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante.
A extensão territorial é de 5.864,2 km2 e a população em 2010 atingiu o
contingente de 3.610.379 habitantes. A tabela a seguir apresenta o perfil
demográfico dos municípios que compõem a RMF e as respectivas informações
socioeconômicas, como a distância da capital, a população estimada para 2010,
o Produto Interno Bruto2 (PIB) 2008, o consumo per capita e o indicador IPC
Maps 2010.
Tabela 3- Informações Socioeconômicas dos Municípios da RMF, em 2010.

Municípios

Aquiraz

Distância
da Capital

População
(IBGE
2010)

26

72.651

Área
(Km2)

PIB 2008
(IBGE)
(X
R$1.000,00)

CONSUMO
PER
CAPITA
URBANO
(R$/ANO)

IPC
TARGET
2010

482,8

5.537,09

7.298,99

0,02339

1 ESTADO DO CEARÁ. Constituição do Estado do Ceará 1989. Fortaleza: INESP, 2004. (atualizada, até a
Emenda Constitucional de 07 de janeiro de 2004). Disponível em:< http://www.ceara.gov.br>. Acesso em:
Maio 2011.
2 2 IBGE, 2010.
2 CEARÁ (Estado). Secretaria de Planejamento e Gestão. Boletim de Conjuntura Econômica. Fortaleza,
2009. Disponível em:< http://www.ipece.ce.gov.br>. Acesso em: Maio 2011.
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Área
(Km2)

PIB 2008
(IBGE)
(X
R$1.000,00)

CONSUMO
PER
CAPITA
URBANO
(R$/ANO)

IPC
TARGET
2010

66.124

820,4

5.973,82

7.259,21

0,01974

13

324.738

1.195,6

3.794,36

8.525,59

0,11494

Chorozinho

65

18.920

308,3

23.204,78

6.283,68

0,00415

Eusébio

22

46.047

78,0

11.461,22

6.765,7

0,01415

Fortaleza

0

2.447.409

313,8

3.130,79

12.403,68

1,37887

Guajuba

37

24.091

271,3

15.946,59

5.943,37

0,00587

Horizonte

43

55.154

191,9

4.155,96

7.630,43

0,01854

Itaitinga

28

35.838

155,3

15.620,27

6.175,86

0,01032

Maracanaú

20

209.748

98,6

5.947,34

7.821,87

0,07426

Maranguape

25

112.926

654,8

7.118,57

7.237,52

0,03183

Pacajus

51

61.846

241,9

6.517,29

7.406,99

0,01854

Pacatuba

31

72.249

130,0

3.211,43

7.057,97

0,02105

Pindoretama

43

18.691

75,7

14.439,92

7.272,87

0,00488

São Gonçalo do
Amarante

49

43.947

845,8

5.537,09

6.037,75

0,00996

3.610.379

5864,2

38.102

7.489,08

1,75

Distância
da Capital

População
(IBGE
2010)

Cascavel

57

Caucaia

Municípios

Observa-se pelos dados da tabela que o município de Caucaia é a segunda
maior concentração demográfica da RMF, concentrando 9% de sua população. A
Região Metropolitana de Fortaleza ocupou, em 2009, a terceira (3ª) colocação no
ranking das metrópoles brasileiras na geração de empregos formais ao oferecer
46.733 vagas. Os municípios que mais se destacaram foram Fortaleza com
35.391 vagas, Sobral com 9.665 vagas, Maracanaú com 3.494 vagas, Eusébio
com 2.510 vagas, e Juazeiro do Norte com 2.470 vagas, sengundo consta no
Boletim de Conjuntura Econômica/20093.
A Messoregião Metropolitana de Fortaleza é composta por duas (2)
Microrregiões Fortaleza e Pacajus, a Microrregião de Fortaleza, por sua vez, é
composta por nove (9) municipios que juntos ocupam uma área total de 4200,6
km2 e um contigente populacional de 3.411.821 habitantes em 2010. A tabela
apresentada logo abaixo destaca os dados da Microrregião de Fortaleza:
Tabela 4- Municípios da Microrregião de Fortaleza, em 2010
População

Área (Km2)

Aquiraz

72.651

482,8

PIB 2008 (IBGE)
(R$1.000,00)
7052,83

Cascavel

66.124

820,4

5537,09

Caucaia

324.738

1.195,6

5973,82

46.047

78,0

23204,78

2.447.409

313,8

11461,22

Municípios

Eusébio
Fortaleza

3 CEARÁ (Estado). Secretaria de Planejamento e Gestão. Boletim de Conjuntura Econômica. Fortaleza,
2009. Disponível em:< http://www.ipece.ce.gov.br>. Acesso em: Maio 2011.
3 IBGE, 2010.
3 CEARÁ (Estado). Secretaria de Planejamento e Gestão. Boletim de Conjuntura Econômica. Fortaleza,
2009. Disponível em:< http://www.ipece.ce.gov.br>. Acesso em: Maio 2011.
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PIB 2008 (IBGE)
(R$1.000,00)
3130,79

População

Área (Km2)

Guajuba

24.091

271,3

Itaitinga

35.838

155,3

4155,96

Municípios

Maracanaú

209.748

98,6

15620,27

Maranguape

112.926

654,8

5947,34

72.249

130,0

6517,29

4200,6

88601,39

Pacatuba

3.411.821

O município de Fortaleza é um forte polo atrativo para os demais
municípios da Região Metropolitana e a migração das pessoas do interior para a
capital do Ceará ainda é muito acentuada. Em 2008, o município de Fortaleza
apresentou o maior PIB per capita da região atingindo o valor de mais de 11
milhões de reais e superando o PIB do Estado que foi de 7.112 milhões de reais
no mesmo período.

2.2. FORTALEZA
Em 2010, a capital do Estado do Ceará, Fortaleza, registrou 2. 452.185
habitantes, em uma área territorial é 314,927 km2, com densidade demográfica
de 7.786,52 hab/Km², o que conferiu a capital cearense o titulo de a cidade mais
povoada do Estado e a quinta do Brasil. A cidade possui fama internacional em
decorrência de suas belezas naturais: rios, lagoas, manguezais e praias. Além
disso, vem oferecendo cada vez mais espaços para feiras e exposições. O centro
de convenções do Ceará e o centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, por
exemplo, estão entre os mais modernos espaços do país para organização de
eventos.
Fortaleza se caracteriza como uma das cidades mais bonitas e atrativas do
turismo brasileiro, banhada pelos “verdes mares” do Oceano Atlântico. O Ceará
possui aproximadamente 600 km de extensão e Fortaleza divide a costa litorânea
do Estado em dois (2) trechos. As principais praias de Fortaleza são Iracema,
Praia de Meireles, Mucuripe e Praia do Futuro.
A cidade de Fortaleza é destino de grande número de turistas brasileiros e
estrangeiros, com rede hoteleira com quase 17 mil leitos distribuídos por mais de
200 opções de hospedagem, a maior parte localizada próxima à orla marítima. O
turismo, hoje em ascensão, promove a expansão de pousadas, hotéis e luxuosos
resorts, ampliando o número de acomodações disponíveis.
Segundo dados da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), em
2009 o número de turistas na cidade totalizou 2,466 milhões de visitantes,
significando um crescimento de 13,2% em relação ao ano anterior. Conforme
dados da Prefeitura Municipal de Fortaleza, o governo do Ceará, para receber a
Copa do Mundo de 2014, ampliará a rede viária estruturante da Região
Metropolitana de Fortaleza, o que beneficiará 13 municípios. A estimativa de
investimentos é de R$128 milhões em obras e R$45 milhões em
desapropriações.
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2.2.1. Rede de Transporte
A rede de infraestrutura de transporte do Estado do Ceará é composta por
aeroportos, ferrovias, portos e rodovias. A Rede de Aeroportos do Estado do
Ceará compreende 14 aeroportos sendo que o Aeroporto Internacional Pinto
Martins está localizado na Capital Fortaleza. Inaugurado em 2009, o Terminal de
Cargas em uma área de 9 mil m² com capacidade de armazenamento de até 60
mil toneladas ao ano.
A Rede Portuária do Estado é gerenciada pela Companhia de Integração
Portuária do Ceará – CEARÁPORTOS, que tem como objetivo assegurar a
construção, reforma, ampliação, melhoria, arrendamento e exploração de
instalações portuárias do Estado.
A Rede Rodoviária do Estado é composta por rodovias federais, estaduais
e municipais. As rodovias federais que mais se destacam são a BR-116 e a BR222. As principais rodovias do Estado são:
•

E-040 e CE-025 que passa pelos municípios de Eusébio e Aquiraz;

•

CE-060 que passa por Maracanaú e Pacatuba;

•

CE-065 que limita-se até Maranguape;

•

CE-090 que permite acesso ao litoral de Caucaia;

•

CE-085 que limita-se até o município de São Gonçalo do Amarante;

•

CE-350 que liga Pacatuba a Itaitinga;

•

CE-422 que permite acesso ao Porto do Pecém.

•

2.2.2. Aspectos Socioeconômicos
A economia cearense em 2014, medida pelo Produto Interno Bruto (PIB),
a soma de todos os bens e serviços produzidos no Estado, cresceu 4,36% em
relação a 2013 e supera pelo sétimo ano consecutivo o desempenho nacional,
que ficou em 0,1% no ano passado. No quarto trimestre de 2014, o PIB do Ceará
fechou em 2,7%, também superando o brasileiro no mesmo período, que foi de
menos 0,2%. O PIB de 2013 foi R$ 105,7 bilhões, em 2007 o valor era de R$
50,3 bilhões.
Com investimentos, em 2010, de cerca de R$571,5 milhões, a ampliação
do Porto do Pécem deverá consumir até 2014 mais R$1,64 bilhões. A plataforma
logística é estratégica não somente ao Ceará, mas principalmente ao país, pois
permitirá expansão do comércio exterior, dada à proximidade com o mercado
europeu e americano.
Por sua vez, o porto de Fortaleza é também de fundamental importância
no contexto da infraestrutura do Ceará: com cais de atração de 1.200 m, duas
bacias de evolução, cinco berços, seus 1000 m2 de armazéns, três moinhos de
trigo com capacidade para 120 mil toneladas e calado projetado para atingir 14
metros.
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Estrategicamente, os novos negócios serão impulsionados a partir dos
chamados eixos de expansão. Os empreendimentos públicos em áreas de
infraestrutura como transporte, estradas, abastecimento de água, saneamento,
educação, saúde e segurança pública são peças-chave para o avanço econômico.
Nesta perspectiva, a gestão dos recursos hídricos é um ponto fundamental
no estado, o qual possui como característica natural sua baixa precipitação
pluviométrica. Com 11 bacias hidrográficas (Coreaú, Litoral, Acaraú, Parnaíba,
Metropolitana, Banabuiú, Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Alto Jaguaribe, Salgado) e
mais de 500 açudes, o adequado gerenciamento da estrutura hídrica do Estado é
fundamental para a eficiência econômica dos inúmeros projetos de
desenvolvimento pautados pela irrigação.
Um dos destaques neste contexto é o Açude Castanhão, o qual possui
volume de 6,7 bilhões de m3, garantindo a irrigação de cerca de 43 mil hectares
além da geração de 22,5 mw. Os projetos do eixo da integração, o qual
interligará o Açude Castanhão ao complexo do Pecém (255 km), bem como o
canal do trabalhador (105 km), propiciando a irrigação de 7 mil hectares na
região da bacia do baixo Jaguaribe, também se constituem em vertentes
estratégicas para o Estado do Ceará.
Ainda do ponto de vista da conjuntura econômica, nos últimos anos, o
Estado do Ceará tem apresentado novo ciclo de crescimento, subsidiado por
maciços investimentos, tais como os provenientes da Petrobrás e da Companhia
Vale do Rio Doce. Com investimentos orçados em US$11,1 bilhões, a Petrobrás,
via Refinaria Premium II, serão responsável pela geração de 90 mil empregos
(diretos e indiretos), elevando o PIB do Ceará em 45% mediante sua capacidade
de processamento de 300.000 barris/dia de óleo. Dentre os principais produtos a
serem produzidos, destacam-se: óleo diesel, querosene de aviação (QAV), nafta,
gás liquefeito de petróleo (GLP), bunker (óleo para consumo de navios).
Os investimentos na siderurgia encabeçados pela Vale S/A, Dongkuk Steel
e Posco prevêem orçamento de US$ 4 bilhões. Com produção estimada de 6
milhões de toneladas/ano de placas de aço e previsão de início das operações em
2014, a nova companhia siderúrgica promete aumento no PIB do Ceará de R$9,3
milhões. Somente em sua construção são estimadas uma média de 23 mil
empregos (diretos e indiretos), sua operação deverá abrir mais 14 mil empregos
diretos e indiretos.
Outro investimento de ponta no Estado é o da MPX – Usina Termoelétrica
do Pecém. Com investimentos de US$1,4 bilhões, a usina produzirá 720 mw em
sua primeira fase. Na segunda fase, serão investidos mais US$700 milhões (360
mw), possibilitando a geração de 2500 empregos diretos e mais 300 quando de
sua efetiva operação. A MPX deverá gerar crescimento no PIB do estado de cerca
de US$ 2,5 bilhões.
O Estado do Ceará também se destaca pelos seus recursos minerais. O
potencial das jazidas de ferro é da ordem de 12 milhões de toneladas, sendo as
principais ocorrências e jazidas as regiões de Barroquinha, Sobral,
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Quiterianópolis, Tauá e Parambu. A primeira exportação de minério de ferro
ocorreu em fevereiro de 2010, com cerca de 75.000 toneladas para a China.
Outro fato interessante no Estado é a jazida de Urânio Santa Quitéria
(Itataia). Com previsão de início das extrações no início de 2012, com 240 mil
toneladas/ano de fosfato e cerca de 1.600 toneladas/ano de urânio, tendo como
parceiros o governo do Estado, as indústrias nucleares do Brasil e a Galvani
Mineração S/A, o urânio do Ceará poderá abastecer sozinho a Usina Angra III.
Por fim, destaque para o setor turístico, que além de intensificar a
infraestrutura de hospedagem e serviço em toda orla do Estado, vem explorando
também os demais patrimônios naturais e culturais existentes.
A região do Cariri, por exemplo, possui excelente infraestrutura hoteleira
com inúmeras opções de hotéis, pousadas e complexos de lazer para receber
visitantes nas diferentes cidades que integram a região. Outros locais de
destaque na região caririense são o Arajara Park, o Museu Histórico e de Arte, o
Museu vivo do Padre Cícero, o Monumento Padre Cícero no Horto e o Memorial
do Padre Cícero.
A floresta nacional do Araripe - FLONA, conhecida como "oásis do sertão",
integra a grande área de proteção ambiental - APA e proporciona aos seus
visitantes contato direto com a fauna, trilhas ecológicas, balneários e banhos
terapêuticos em piscinas naturais, com três trilhas totalmente sinalizadas e
acompanhamento de guias especializados. Além disso, o relevo do local é
propício para a prática de esportes radicais.
No Crato, um dos municípios mais importantes do Ceará, o destaque fica
para a Expocrato, a maior feira agropecuária do Nordeste, evento que acontece
anualmente e mistura exposição agropecuária, cultura e shows. A região do
Cariri é um importante pólo de turismo de negócios para o estado, servindo de
palco para eventos como: Mostra Cariri de Teatro, FENEC - Feira de Negócios do
Cariri, FETECC - Feira de Tecnologia e Calçados do Cariri e Juá Forró.
A região Pólo Canoa Quebrada inclui os municípios de Eusébio, Aquiraz,
Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Fortim, Aracati e Icapuí. Os ventos alísios que
batem na costa fazem do Estado um dos melhores lugares do mundo para a
prática de windsurf e kitesurf, no qual acontecem campeonatos nacionais e
internacionais. A costa cearense oferece vários pontos favoráveis à prática de
mergulho.
A região de Serras de Aratanha e Baturité possui clima ameno, vegetação
rica e temperatura variando entre 17º C e 22º C contribuem para a exuberância
da fauna e flora. Rios, cascatas, cachoeiras e espelhos d'água formam palcos
para ciclismo, trilhas, cavalgadas, pesca e a prática de esportes radicais. Quem
gosta de adrenalina tem emoção garantida no rapel, canoagem e vôo livre.
A região de Jericoacoara possui a segunda maior infraestrutura hoteleira
do Estado com hotéis e pousadas, para receber visitantes. Na praia de
Flecheiras, encontra-se a primeira Pousada do Roteiro de Charme do Ceará.
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Nota-se destaque para os seguintes pontos turísticos: Cumbuco, Taíba e
Lagoinha. A região inclui os municípios de Caucaia, São Gonçalo do Amarante,
Paracuru, Paraipaba, Trairi, Amontada, Cruz, Jijoca de Jericoacoara e Camocim.
Os ventos constantes e as praias do Litoral Oeste são excelente opção para a
prática de surf, windsurf e kitesurf. As praias de Cumbuco, Taíba, Paracuru,
Flecheiras, Icaraí de Amontada, Preá e Jericoacoara são os principais destaques
da região.
Dentre os atrativos naturais do município de Fortaleza destacam-se:
•

Parque Ecológico do Cocó – o parque estadual abrange uma área de
12.155.209,90 hectares e possui três (3) áreas com infraestrutura para o
desenvolvimento das atividades de lazer, esporte e cultura e conta com
serviço de segurança publica.

•

Reserva Ecológica de Sapiranga- abrange 600 hectares de Mata Atlântica,
possui área para estacionamento e trilhas que permitem aos visitantes
realizar passeio ciclísticos ou caminhadas até as Corredeiras do Rio Pojuca.
Também possibilita acesso aos rios Rio Terebeu com o Sapiranga que originou
o nome da reserva. Os animais protegidos na reserva são os tamanduás e
micos, e as plantas nativas são as orquídeas, bromélias e gameleiras.

2.2.3. Aspectos Culturais
No campo cultural, dentre muitas ações possíveis, o Governo do Estado do
Ceará tem dedicado um esforço relevante na preservação e restauração de
monumentos históricos e arquitetônicos do Estado, em um total de 48
monumentos tombados pelo IPHAN, todos em perfeito estado de conservação.
Destes monumentos, 25 estão localizados em Fortaleza e 23 no interior, em
cidades como Aquiraz e Aracati. Ressalta-se que o Estado do Ceará é
patrocinador de dois importantes mecanismos de apoio à cultura cearense: O
Fundo Estadual de Cultura e a Lei N° 12.464, de 29 de junho de 1995, conhecida
também como “Lei Jereissati”. Sob o apoio desses dois instrumentos de apoio à
cultura, foram beneficiados, em 2004, 101 projetos, envolvendo artes cênicas,
artesanato, folclore, literatura e outros campos.
Dentre as políticas de melhoria cultural da população, destaca-se o projeto
“Agentes de Leitura do Ceará”, apresentado pela Secretaria de Cultura ao Fundo
Estadual de Combate à Pobreza, que tem como objetivo promover a
democratização do acesso ao livro e à leitura como uma ação de inclusão social e
de desenvolvimento humano em trinta municípios cearenses e em dez bairros da
Capital, tomando como critério de escolha as menores pontuações em termos de
índice de desenvolvimento humano (IDH). No edital do projeto, menciona-se a
contratação de agentes de leitura e agentes de articulação da formação
continuada, para o atendimento a 8.750 famílias, mediante visitas em domicílio,
realizando empréstimos de livros e promovendo cirandas e rodas de leituras
comunitárias, movimentando o acervo bibliográfico, articulando bibliotecas e
despertando o interesse e o gosto pela leitura de maneira prazerosa, crítica,
dinâmica e reflexiva.
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Apoiando as ações do projeto acima mencionadas, registra-se no Ceará a
existência de uma biblioteca volante, materializada na adaptação de um ônibus,
contando com um acervo de 2.500 livros para empréstimo e consulta,
computadores para pesquisa em obras digitais, equipamentos para exibição de
filmes, além de atividades de animação cultural, contação de histórias, leituras
compartilhadas e cirandas de livros, no sentido de democratizar o acesso ao livro
e promover a leitura, através de visitas aos bairros da região metropolitana de
Fortaleza e municípios do estado do Ceará.
Um outro projeto relevante consiste na “Biblioteca Cidadã”, cujo objetivo é
adquirir, até o ano de 2010, um acervo de 3 milhões e meio de livros para a
população do estado do Ceará, além de proporcionar condições favoráveis ao
funcionamento de salas de leitura e bibliotecas existentes nos 184 municípios
cearenses.
Ultrapassando o campo dos projetos, é importante citar aqui que por meio
da Lei nº 13.842, de 27 de novembro de 2006, o Governo do Estado, através da
Secretaria da Cultura (Secult), está garantindo o registro dos tesouros vivos da
cultura, apoiando e preservando a memória cultural do nosso povo, transmitindo
às gerações futuras o saber e a arte sobre as quais são construídas a sua história
e a sua identidade. Enfim, caberia um destaque para o selo de responsabilidade
cultural, instituído pela Lei no. 13.426, de 30 de dezembro de 2003, com o fim
de promover o reconhecimento público às “pessoas jurídicas de direito público ou
privado, com ou sem fins lucrativos, que comprovadamente apóiem o
desenvolvimento das ações culturais direcionadas ao engrandecimento cultural
do estado do Ceará”.

2.3. 2.2.4. ASPECTOS DO SISTEMA DE SAÚDE
A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) gerencia o Sistema
Único de Saúde (SUS) do Estado, e tem por missão assegurar a formulação e
gestão das políticas públicas em saúde, assim como prestar assistência à saúde
individual e coletiva à população cearense. Esta subdivide-se em vinte e uma
(21) Coordenadorias Regionais de Saúde. A rede de serviços conta com hospitais
e unidades ambulatoriais, centro de saúde do trabalhador, SAMU, entre outros.
Em 2009, o perfil de saúde do Estado apresentou uma diminuição das
doenças infecciosas, como a imunopreveníveis, por outro lado houve aumento
das doenças crônicas e degenerativas, decorrentes do envelhecimento da
população e as relacionadas à violência segundo dados da SESA4 .
Dados do Data SUS registram que em 2009 a população masculina no
Estado do Ceará era composta por 4.172.407 homens e a feminina 4.375.343 e
que o índice da população feminina em idade fértil era de aproximadamente
63,5%.
4

4

CEARÁ. Secretária de Saúde do Estado do Ceará. Situação da saúde no Ceará. Fortaleza: SESA, 2011.
Disponível em: http://www.saude.ce.gov.br. Acesso em: Maio 2011.
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O quadro total de nascimento no ano anterior (2008) foi de 133.390
atingindo a taxa bruta de natalidade de 15,8%. Em relação a idade das mães
24,4% estavam na faixa etária de 10-19 anos. A taxa de partos cesáreos foi de
42,7%, vem crescendo ano a ano segundo dados, em 1999 a taxa era de 25,8%.
A causa de mortalidade que mais se intensificou em 2008 foi as doenças
do aparelho circulatório com 32,6%; o total de óbitos foi de 42.652, sendo que
os infantis registraram 2.091 casos, ou seja, 4,9% das mortes totais. Esse índice
vem diminuindo desde 2002, quando foram registradas 3.461 mortes infantis.
Em 2010 existiam em todo o Estado 7.382 estabelecimentos de saúde
entre Postos de Saúde, Hospitais, Laboratórios, Unidade de Atenção Básica entre
outros. Em Fortaleza, concentram-se 3.541 estabelecimentos de saúde, tendo
como indicadores de saúde da atenção básica em 2008 e 2009 a relação
apresentada na sequência.

96,6
97,6
97,6
95,8
97,2
97,1

70,0
71,6
71,5
67,9
71,4
71,2

93,7
96,6
96,4
93,3
96,5
96,3

2.4. CONTRIBUIÇÃO

1,5
1,3
1,3
2,1
1,2
1,3

Taxa hosp.. por
desidratação (5)

0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

Taxa hospitalização
por pneumonia (5)

% de COB. de
consultas de prénatal (2)

5,5
77,0
82,5
5,8
76,9
82,7

Prevalência
desnutrição (4)

% de crianças
c/aleit. materno
exclusivo (2)

468.377
6.504.228
6.972.605
495.736
6.573.827
7.069.563

(3)

% de crianças c/
esq. vacinal básico
em dia (2)

PACS
PSF
Outros
Total
PACS
PSF
Outros
Total

Taxa mortalidade
infantil por diarréia

Média m. visitas por
família (2)

2009

% pop. Atendida
pelo programa

2008

População coberta

Ano

Mod.de Atenção

(1)

INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA

5,1
3,8
3,9
4,0
3,3
3,4

14,9
16,3
16,2
13,7
17,3
17,0

9,0
10,8
10,7
9,4
9,6
9,6

COM AS DEMANDAS DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E CULTURAL EM SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

SOCIOECONÔMICO,

O Estado do Ceará é a terceira maior economia do Nordeste e, apesar do
número grande de pobres e de pessoas em condição de extrema pobreza, vem
apresentando nos últimos cinco anos mudanças significativas nas áreas de
educação, com a ampliação do número de vagas e de instituições de ensino, na
saúde, no mercado de trabalho, nas condições de habitação. O Estado hoje
apresenta um nível social melhor que a média da região Nordeste e diminui cada
vez mais a distância em relação aos estados mais desenvolvidos do país.
Nesse sentido, a trajetória e o crescimento da FA7 está diretamente
associada ao novo ciclo de desenvolvimento da região Nordeste, e tem, por meio
do compromisso assumido no enunciado de sua missão, contribuído com o
aumento da riqueza da sociedade, através da formação de profissionais
competentes e éticos.
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Para tanto, o Uni7 visa também ser uma referência quanto ao
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão articulados as demandas de
desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e cultural em sua área de
abrangência. As atividades desenvolvidas pela instituição priorizam o aumento
da oferta de vagas nos cursos de graduação e pós-graduação; a formação de
recursos humanos com maior foco nas necessidades apresentadas pelo mercado
de trabalho regional, representados pelas empresas, organizações e indústrias.
Atua também na oferta de cursos de formação e atividades culturais voltadas
para a comunidade e o fortalecimento de sua identidade.
O estímulo à cultura empreendedora é uma das estratégias para a
interação do Uni7 com as empresas circunvizinhas, e se manifesta pela
intensificação da produção de conhecimentos em áreas estratégicas do
desenvolvimento regional e pela ampliação de serviços prestados a sociedade
sob a forma de atividades de extensão. O Uni7 entende que esses elementos são
condicionantes para o atendimento adequado às demandas da sociedade local
apresentadas ao logo da história da Instituição.

2.5. REALIDADE EDUCACIONAL
Considerando a necessidade de formação de profissionais no país, as
Diretrizes Curriculares Nacionais e o Plano Nacional de Educação, a Educação
Superior pautada na formação profissional é instrumento de mobilidade e
condicionante para minimizar as desigualdades sociais.
O direito à Educação é uma garantia constitucional. A Lei nº 9.394 de 20
de dezembro de 1996, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, expressa
os fundamentos de sua organização e filosofia, estabelecendo no artigo 21 a
composição dos níveis escolares em Educação Básica, (formada pela Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Médio) e Educação Superior.
A análise dos indicadores educacionais, subsidiada pelos censos da
Educação Básica e Superior, não é apenas informativa, mas imprescindível para
o planejamento dos cursos à luz do panorama educacional e da necessidade do
mercado de trabalho no contexto regional da RMF.
2.5.1. Educação Básica
A Educação Básica, em toda a sua extensão, obriga gratuidade por parte
do Estado. A LDB também delega aos estados e aos municípios, em regime de
colaboração, a organização dos respectivos sistemas de ensino.
Os dados da Educação Básica estão consolidados no Censo Escolar,
realizado pelo INEP, anualmente, desde 1991, reunindo informações sobre
matrículas, estabelecimentos, rendimento escolar, funções docentes, entre
outras.
As metas estabelecidas para a Educação Básica no Plano Nacional de
Educação em vigência estão voltadas para a melhoria do rendimento escolar.
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Medida pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a META 7
propõe as seguintes médias nacionais para o IDEB até 2021:
•

6,0 nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

•

5,5 nos anos finais do Ensino Fundamental.

•

5,2 no Ensino Médio.

Os índices alcançados pelo Estado do Ceará em 2013 são:
•

5,2 nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

•

4,4 nos anos finais do Ensino Fundamental.

•

3,6 no Ensino Médio.

A Educação Básica em 2014 apresentou redução de 0,5% no total de
matriculados em relação ao ano anterior. Esse percentual representa redução de
271.077 alunos. No setor de Educação Profissional, o quantitativo de matrículas
indicou decréscimo de 4,6% em relação a 2013, mantendo-se próximo de 1,4
milhão de matrículas.
A tabela a seguir contém as matrículas da Educação Básica no Brasil, dos
anos de 2012 a 2014 e a respectiva variação de 2013 a 2014.
Tabela 5 - Matrículas da Educação Básica, Brasil, 2012-2014.
MODALIDADES DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
Total Educação
Básica
Educação Infantil
Creche
Pré-escola
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Educação
Profissional
Educação de Jovens
e Adultos
Ensino Fundamental
Ensino Médio

2014 (a)

MATRÍCULAS / ANO
2013 (b)
2012 (c)

49.771.371

50.042.448

50.545.050

-0,5%

7.855.991
2.891.976
4.964.015
28.459.667
8.300.189

7.590.600
2.730.119
4.860.481
29.069.281
8.312.815

7.295.512
2.540.791
4.754.721
29.702.498
8.376.852

3,5%
5,9%
2,1%
-2,1%
-0,2%

1.374.569

1.441.051

1.362.200

-4,6%

3.592.908

3.721.596

3.906.877

-3,5%

2.284.122
1.308.786

2.403.239
1.318.357

2.561.013
1.345.864

-5,0%
-0,7%

(a/b)

Fonte: INEP. Censo da Educação Básica – Sinopse Estatística. Acesso em jun. 2015.

Destaca-se o fato de que na Educação Básica as matrículas do Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) influenciaram diretamente as
matrículas do Ensino Superior, com redução de -2,1% e -3,5%, respectivamente,
em 2014.
Especificamente, a região Nordeste apresentou decréscimo de 1,9% nas
matrículas do Ensino Médio em 2014 e o Estado do Ceará apresentou decréscimo
de 2,9%, conforme consta na tabela a seguir.
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Tabela 6 - Matrículas no Ensino Médio, no Brasil, Região Nordeste e Ceará, 2011
a 2014.

MATRÍCULAS

Brasil/Região Nordeste e Estados

2014 (a)

Brasil

8.300.189

2013 (b)
8.312.815

2012

2011

8.376.852

(a/b) %

8.400.689

-0,20%

Nordeste

2.267.202

Maranhão

311.610

308.802

308.433

312.155

0,9%

Piauí

137.773

148.150

155.998

162.027

-7,0%

Ceará

388.329

399.850

406.567

412.455

-2,9%

Rio Grande do Norte

135.609

141.532

145.943

148.561

-4,2%

Paraíba

138.252

139.383

142.290

143.091

-0,8%

Pernambuco

383.898

386.628

392.384

408.591

-0,7%

Alagoas

127.981

129.996

131.801

134.045

-1,6%

Sergipe

81.772

81.541

81.739

81.948

0,3%

561.978

575.378

589.072

598.509

-2,3%

Bahia

2.311.260 2.354.227 2.401.382

-1,9%

Fonte: MEC/Inep/Deed.

A tabela a seguir traz o número de estudantes em idade escolar Brasil,
Região Nordeste e Estado do Ceará, mostrando o pano de fundo das ações
governamentais para a universalização da Educação Básica.
Tabela 7 - População em idade escolar, Brasil, Região Nordeste e Estado do
Ceará, 2010.
População Em
Idade Escolar
Ceará
Nordeste
Brasil

0 a 3 anos

4 a 6 anos

7 a 14 anos

15 a 17 anos

Total 4 a 17
anos

510.549

400.249

1.277.452

525.633

2.203.334

3.352.821

2.669.088

8.082.782

3.163.316

13.915.186

10.925.893

8.696.672

26.309.730

10.357.874

45.364.276

Fonte: Todos pela Educação, com base nos dados do IBGE. Acesso em ago. 2014.

Necessariamente, as ações para melhoria da qualidade da Educação
Básica, o que inclui também o acesso e permanência, refletem diretamente no
contingente de novos alunos potenciais para o Ensino Superior, caminho natural
e uma opção para qualificar profissionalmente parte desses jovens. Quanto mais
pessoas matriculadas no ensino regular, em idade regular, melhores as chances
de reduzir a criminalidade e outros problemas sociais decorrentes da deficiência
na formação intelectual.
O desafio, entretanto, está além do atendimento da população em idade
escolar. Há muitos jovens e adultos que estão retornando ao ensino em razão da
necessidade de complementar o conhecimento para melhor qualificação no
mercado de trabalho.
A tabela 6 demonstra a taxa de escolarização, por níveis de ensino,
especificando que ainda há boa parte da população sem o Ensino Médio, e que
deverá nos próximos anos, de alguma maneira, complementar seus estudos. A
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Fundamental e Médio no país.

de

escolarização

bruta

e

líquida

2016-2020
no

Ensino

Tabela 8 - Taxa de Escolarização, Brasil, 2013:
Taxa de Escolarização
Brasil

Bruta - EF

Líquida - EF

Bruta – EM

Líquida - EM

106,5

97,1

83,3

59,5

Fonte: IBGE/PNAD
Elaboração: Todos Pela Educação.
Notas:
1 - O Ensino Fundamental de 9 anos, com ingresso nessa etapa de ensino aos 6 anos de idade,
começou a ser implantado no Brasil em 2007. Por essa razão, a série inicia nesse ano.
2 - O indicador é calculado com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad). As estimativas levaram em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou
idade escolar.
3 - Na taxa são excluídos da população de 6 a 14 anos, aqueles que já concluíram o Ensino
Fundamental.
4 - Na taxa são excluídos da população de 15 a 17 anos, aqueles que já concluíram o Ensino Médio.

A seguir, na tabela 7, tem-se a escolaridade média em anos de estudo da
população do Estado do Ceará, Região Nordeste e Brasil, evidenciando o
potencial de alunos que não possuem Ensino Superior, ratificando a necessidade
de ampliação da oferta.
Tabela 9 - Escolaridade média da população, Brasil, Região Nordeste e Estado
do Ceará, 2013.

Escolaridade média em anos de estudo (pessoas de 25 anos ou mais)
Ceará

6,9

Nordeste

6,4

Brasil

7,7

Fonte: Todos pela Educação, com apoi nos dados do PNAD/IBGE; Elaborado por INEP/DTDIE.
Acesso em janeiro, 2015.

A tabela a seguir refere os números de matrículas iniciais da Educação
Básica nos Municípios da RMF.
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Tabela 10 – Matrículas iniciais na Educação básica, Região Metropolitana de Fortaleza, 2014.

27889

104033

36119

496

1911

19109

9512

2121 24

1,2

EJA Médio

1,2

EJA Fund

Ed. Prof. Nível
Técnico

Médio

Anos Finais

Pré-Escola

Anos Iniciais

Educação Especial(Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e
Incluídos)

Creche

17130

2

23302

Médio

2

EJA
(semipresencial)

Fundamental

386336

Fundamental

584655

Ensino Médio

695115

EJA
(presencial)

Médio

243477

5ª a 8ª série e Anos
Finais

140612

Ceará

Pré-Escola

Creche

Município

1ª a 4ª série e Anos
Iniciais

Ensino
Fundamental

Ed. Infantil

Educação Profissional (Nível
Técnico)

Matrícula Inicial

2889

75

Aquiraz

665

2279

6444

4980

3017

0

807

574

0

0

3

13

183

72

10

0

11

1

Cascavel

1075

1902

5307

4745

3162

0

1193

579

27

108

3

16

290

184

12

0

14

1

Caucaia

7087

9857

26491

23345

13146

431

3904

1490

0

0

25

83

657

320

39

0

114

1

Chorozinho

363

540

1604

1488

793

0

111

0

0

0

2

1

175

34

0

0

3

0

Eusébio

938

1715

4879

3874

2632

0

726

312

0

0

13

17

219

110

13

0

68

2

36535

59004

178155

144730

104505

15843

20428

7420

5888

14295

104

339

2673

1356

527

11

535

7

Fortaleza
Guaiuba

476

703

1980

1601

1201

0

368

149

0

0

1

3

55

37

14

0

7

1

1058

2203

5536

4668

2740

170

451

0

510

0

3

19

307

107

9

0

25

0

720

1328

3355

2545

1950

0

756

398

0

0

10

35

130

25

5

0

11

1

Maracanaú

4143

6993

20939

16767

11525

3817

2613

808

498

1809

5

46

509

309

50

1

86

4

Maranguape

1404

2857

7750

6740

4917

0

842

351

408

0

5

21

183

145

27

0

45

1

Pacajus

1026

2188

5829

4844

2793

273

216

33

1316

2761

7

15

216

82

9

0

3

1

Pacatuba

Horizonte
Itaitinga

1042

1647

4626

3685

2075

0

494

129

0

0

2

16

84

37

11

0

35

0

Pindoretama

400

676

1742

1560

953

0

207

0

0

0

3

7

31

23

16

0

2

0

São Gonçalo do
Amarante

830

1613

4181

3363

2663

0

459

0

102

201

7

11

134

77

31

0

1

0
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1,2

EJA Médio

1,2

EJA Fund

Ed. Prof. Nível
Técnico

Médio

Anos Finais

Anos Iniciais

Pré-Escola

Médio

Fundamental

2

Médio

Educação Especial(Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e
Incluídos)

Creche

EJA
(semipresencial)

2

EJA
(presencial)

Fundamental

Ensino Médio

5ª a 8ª série e Anos
Finais

Pré-Escola

Creche

Município

1ª a 4ª série e Anos
Iniciais

Ensino
Fundamental

Ed. Infantil

Educação Profissional (Nível
Técnico)

Matrícula Inicial

São Luís do Curu

217

350

1157

977

488

0

93

0

0

0

1

0

18

9

0

0

4

0

Paraipaba

723

962

2614

2320

1795

0

311

0

32

0

5

6

40

41

9

0

5

0

Paracuru

615

1195

2839

2698

2005

0

238

0

0

0

2

5

29

56

11

0

9

0

Trairi

786

1732

4692

3720

2328

0

94

0

27

86

4

12

111

79

20

0

2

0

Fonte: INEP – Censo Escolar 2014. Acesso em janeiro, 2015.
1
Não estão incluídos alunos da Educação de Jovens e Adultos Semipresencial.
2
Inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional.
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2.5.2. Educação Profissional
O Estado do Ceará destaca-se na realidade nacional pela grande
capacidade de desenvolvimento e ampliação da política de Ensino Médio
integrado à Educação Profissional. Em 2008, quando o programa foi iniciado,
foram implantadas 25 escolas estaduais de Educação Profissional (EEEP), que
ofertavam, em 20 municípios, quatro cursos profissionais de nível técnico:
Informática, Enfermagem, Guia de Turismo e Segurança do Trabalho.
O critério adotado pela SEDUC para a escolha dos municípios que iriam
receber as primeiras escolas profissionais foi, além da Capital, ser municípiosede das coordenadorias regionais de desenvolvimento da Educação (CREDES).
A Secretaria também seguiu alguns parâmetros para eleger as escolas estaduais
que se tornariam escolas de Educação Profissional: situarem-se em áreas de
vulnerabilidade social; apresentarem indicadores educacionais abaixo do
esperado como forma de revitalizá-las; e estarem em condições mínimas
necessárias à implantação.
A escolha dos cursos se deu em função das características
socioeconômicas dos municípios inicialmente beneficiados, em diálogo com os
projetos estratégicos do Governo Estadual, no que se refere ao desenvolvimento
econômico e produtivo do Ceará. Esse critério continua a ser considerado na
criação de cursos.
Passados seis anos e meio de implantação do projeto, constata-se uma
expansão significativa em 2015.5
•

Número de escolas – ampliação de 25 para 111.

•

Número de municípios beneficiados – ampliação de 20 para 82.

•

Número de cursos técnicos ofertados - ampliação de 4 para 53 cursos, nas
mais diversas áreas de atuação.

2.5.3. Educação Superior
No Brasil, o Ensino Superior alcançou significativo crescimento. Dados
preliminares do Censo da Educação Superior de 2013, último divulgado pelo
Inep/MEC, mostram um total de 2.391 instituições de Educação Superior (IES)
ofertando 32.049 cursos.
Apesar do volume, esse número não é representativo para um país de
mais de 200 milhões de habitantes e sétima economia mundial, uma vez que o
percentual de jovens em idade de frequentar a universidade não está ajustado
aos padrões dos países desenvolvidos ou mesmo de nações menos expressivas.

5 Acesso:
http://www.educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id
=3&Itemid=103
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O nível de produtividade e a taxa de escolaridade da mão de obra
brasileira não acompanham as nações mais desenvolvidas ou os demais
integrantes do “BRICS”, “Tigres asiáticos”, ou mesmo a Argentina.
É importante a reflexão sobre a Educação e, neste caso, do Ensino
Superior, para o grande salto de qualidade que o Brasil necessita para se firmar
no contexto internacional em termos de sustentabilidade e competitividade.
No Ensino Superior, uma grande taxa de evasão contribui para a baixa
produtividade neste nível de ensino. As causas dessa evasão, ainda pouco
estudadas, demonstram que 40% dos que se evadem não tiveram sintonia com
o curso escolhido, indicando que a atual estrutura necessita ser repensada.
Atualmente, 10 milhões de jovens de 18 a 24 anos não têm condições de
estudar. É preciso ampliar o acesso à Educação a distância e a graduação
tecnológica, além de ampliar a base de estudantes na graduação tradicional
(bacharelados e licenciaturas).
A tabela 9 indica a distribuição das matrículas nos cursos ofertados no
Brasil, Região Nordeste e Estado do Ceará, de acordo com dados do Censo da
Educação Superior de 2013.
Tabela 11 - Matrículas - Brasil, Região Região Nordeste e Ceará – 2013.
Presencial +
EAD

Total EaD

Bacharelado + Licenciatura
Bacharelado

Licenciatura

Total Bac.
+ Lic.

Não
aplicável

CST

Brasil

7.305.977

1.153.572

4.551.108

922.981

23.747

5.474.089 654.569

Nordeste

1.521.706

234.154

929.194

255.961

795

1.185.155 101.602

228.191

26.112

142.102

34.483

117

Ceará

176.585

25.377

Fonte: INEP – Censo da Educação Superior 2013.

A distribuição das IES pelo Território Brasileiro não envolve apenas o
problema do acesso. Necessariamente, a instalação de uma IES em determinada
cidade está ligada ao potencial de alunos da localidade, bem como aos serviços e
oportunidades agregadas que tal região proporciona.
A tabela 10 contém a relação de cursos de graduação e seu crescimento
de 2009 a 2013, evidenciando a Região Nordeste como detentora da terceira
maior quantidade de cursos presenciais no Brasil.
Tabela 12- Número de cursos superiores presenciais, segundo a região e Brasil
– 2009-2013.
Regiões

Número de Cursos de Graduação
2009

2010

2011

2012

2013

Norte

77

73

76

78

66

Nordeste

147

155

177

209

220

Sudeste

344

391

449

500

569

Sul

197

229

251

261

294

55

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL |

-56-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

Regiões

2016-2021

Número de Cursos de Graduação
2009

2010

2011

2012

2013

Centro-Oeste

79

82

91

100

109

Total – Brasil

844

930

1.044

1.148

1.258

Fonte: Inep/MEC.

Conforme demonstrado no contexto regional da área de influência, o
potencial de crescimento dessa área recortada aumenta a necessidade de
ampliação e melhoria da formação profissional, visto que haverá impactos diretos
no desenvolvimento da economia local.
Tabela 13 - Dados Gerais do Estado do Ceará.
Dados Gerais – IBGE
Estado
Ceará

Área (Km²)

Habitantes
(2015)

148.920

8.904.459

Ensino Superior (Geral) 2013
Matrículas
(EaD)

Docentes
(Ex.&Af.)

26.112

11.346

Fonte: IBGE/Censo/INEP/MEC 2013.

Considerando a importância da região Nordeste e do Estado do Ceará no
contexto da Educação Superior brasileira, é necessário demonstrar a existência
de demanda não atendida, especificamente nos municípios da RMF, detentores
de um enorme potencial de crescimento, necessitando de ampliação na atual
oferta de cursos em face dos atuais e futuros investimentos.
É neste âmbito que o Uni7 está inserido, e é para contribuir para o
desenvolvimento social e ecômico que este PDI foi preparado. Por meio de seus
12 cursos, e daqueles que constam no cronograma de abertura de cursos, o Uni7
concorre para formar profissionais aptos a contribuir para o desenvolvimento do
Ceará. São professores, administradores, advogados e magistrados, contatores,
analistas de sistemas, publicitários e jornalistas, engenheiros e arquitetos; e, em
pouco tempo, psicólogos, formados pelo Uni7 com a excelência educacional
necessária a qualquer sociedade que tencione o desenvolvimento e
aprosperidade para todos.

3.

PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS

O Uni7 desenvolve suas atividades com o objetivo de garantir uma
formação superior voltada para um ensino de qualidade, de acordo com as
exigências do Ministério da Educação, do mercado de trabalho e da sociedade. A
Instituição visa à capacitação de profissionais éticos e competentes para o
desenvolvimento da Região, reavendo o entendimento da inter-relação humana,
na busca sistemática pela excelência educacional, e procura alcançar seu
objetivo com base em percepções compartilhadas dos problemas regionais.
Com suporte na filosofia dos projetos político-pedagógicos dos cursos,
documentos que fixam os propósitos e metas a serem alcançados durante a
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formação dos estudantes, os critérios norteadores para a definição do perfil do
egresso pautam-se por uma visão humanista, que internaliza valores como
responsabilidade social, justiça e ética profissional de maneira a integrar
produtivamente conhecimentos, competências, habilidades e talentos na
formação do futuro profissional.
Resumidamente, o Uni7 tem por finalidades principais:
•

formar profissionais de nível superior, nas diversas áreas de conhecimento,
para participar do desenvolvimento da sociedade brasileira;

•

desenvolver a pesquisa e a iniciação científica, visando a colaborar no avanço
da ciência e da cultura;

•

promover a extensão, aberta à participação da população, para difundir as
conquistas e benefícios resultantes dos estudos sistematizados e
investigações gerados na Instituição;

•

estimular a criação cultural, por meio da promoção de eventos diversificados;

•

preparar profissionais competentes e éticos para o mercado de trabalho;

•

proporcionar cursos de formação continuada para seus egressos, visando à
atualização profissional;

•

desenvolver atividades educativas, culturais, humanistas, técnicas
científicas que beneficiem efetivamente a comunidade onde se insere; e

•

estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade.

e

3.1. PLANO PARA ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS
3.1.1. Perfil de egresso
O Uni7 elege como principal meio para estabelecimento do perfil de seu
egresso colocar em prática a sua missão de “contribuir para o desenvolvimento
da sociedade, educando para a cidadania e propiciando a formação de
profissionais competentes, felizes e éticos”.
Ao se desenhar um perfil institucional, se criam as diretrizes necessárias
para as práticas pedagógicas que fundamentarão as competências e habilidades
a serem constituídas. Deve-se levar em conta o fato de que o perfil está em
contínua transformação, valorizando novas habilidades em detrimento de outras,
em virtude da adequação de novos modelos emergentes e das mudanças
econômicas, políticas e culturais da sociedade.
O egresso do Uni7 será um profissional com sólida formação científica e
técnica, capaz de perceber, identificar e acompanhar as mudanças contextuais
da realidade na qual está inserido, fazendo as intervenções necessárias baseadas
em princípios éticos e de cidadania.
O perfil desejado para o egresso deve privilegiar um conjunto de
competências, possibilitando que ele seja capaz de:
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•

exercer a cidadania com ética, tendo a consciência do direito de se fazer
representar e de respeitar o ponto de vista do outro;

•

compreender o contexto social e econômico onde estiver inserido, tendo a
capacidade de tomada de decisões, visando à adequação a um mundo
diversificado e interdependente;

•

demonstrar capacidade e flexibilidade para atuar em ambientes
caracterizados pela mudança contínua e pela interdisciplinaridade;

•

perceber a aprendizagem como um processo autônomo com vistas ao
aprimoramento constante do conhecimento e sua aplicação;

•

demonstrar sua competência por meio da organização de ideias, do
expressar-se com clareza, do domínio técnico de sua área, da habilidade para
solucionar problemas e da capacidade de se relacionar com as pessoas; e

•

buscar continuamente a felicidade mediante o conhecimento adquirido,
equilíbrio e respeito ao próximo.

3.1.2. Seleção de conteúdos
A seleção do currículo pela Instituição desempenha um papel fundamental
na concretização das ações capazes de efetivar com qualidade as finalidades
requeridas na Educação Superior. Nesse sentido, a definição dos conteúdos a
serem desenvolvidos nos distintos cursos do Uni7 partiu de premissas teóricas,
tais como as apresentadas por César Coll6 (1994), segundo as quais a elaboração
curricular deve ter em conta a análise da realidade, operada com referenciais
específicos tais como:
•

socioantropológico – que considera os variados aspectos da realidade social
em que o currículo será aplicado;

•

psicológico – que se volta para o desenvolvimento cognitivo do discente;

•

epistemológico – que se fixa nas características próprias das diversas áreas
do saber tratadas pelo currículo; e

•

pedagógico – que se apropria do conhecimento produzido na sala de aula em
experiências prévias.

Assim sendo, o Uni7 entende que o processo educacional deve estar
centrado nos conteúdos relevantes para a formação do cidadão, respeitadas as
especificidades das disciplinas.
Além disso, o desenvolvimento metodológico dos conteúdos requer
estratégias que mobilizem e desenvolvam várias competências cognitivas
básicas, como observação, compreensão, argumentação, organização, análise,
síntese, comunicação de ideias, planejamento, memorização etc.
Portanto, ao selecionar os conteúdos para suas disciplinas, os docentes
buscarão:
•

ter como referência a prática profissional, analisar criticamente as formas de
seleção e organização dos objetivos e conteúdos, assim como o seu
significado no processo de ensino, identificando qual a concepção de homem,
mundo e Educação que estão orientando essa prática;

6 COLL, César. Psicologia e currículo. São Paulo, Ática, 1996.
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•

refletir sobre a importância da determinação dos objetivos como elementos
que orientam o processo, envolvendo a seleção de conteúdos, procedimentos,
avaliação, bem como definindo o tipo de relação pedagógica a ser
estabelecida, e

•

considerar que o conteúdo só adquire significado quando constitui
instrumental teórico-prático para a compreensão da realidade do discente,
tendo em vista a sua transformação.

Sob essa perspectiva, buscam-se ainda condições de integrar os conteúdos
formativos, levando em conta novas possibilidades para o desenvolvimento
pessoal por meio de conhecimentos que englobam cultura básica geral, cultura
acadêmica e cultura profissional. Com isso, objetivamos o desenvolvimento da
capacidade crítica, da autonomia, da capacidade de tomar decisões e de assumir
compromissos, consolidando, assim, a independência intelectual. Essa
independência constitui a marca da maturidade, valor fundamental na formação
universitária.
3.1.3. Princípios metodológicos
A concepção que embasa a ação do Uni7 é que o ensino-aprendizagem se
constitui nas relações entre os sujeitos, em torno de um objeto, e que essas
ações não são abstratas e universais ou apenas cognitivas, pois nelas se
encontram a imaginação, a emoção, bem como valores, crenças e concepções a
respeito do mundo e do ser humano.
A metodologia do Ensino Superior aqui preconizada parte da análise do
ensino e sua relação com o contexto global do fenômeno educativo, bem como
procura configurar o ensino e a aprendizagem como dinâmica interativa, situada
historicamente, destacando-se o papel do docente e do discente. Os conteúdos
de ensino são organizados de acordo com uma visão eminentemente processual
e o desenvolvimento curricular como um campo de intervenção e ação do
docente. Essa abordagem está relacionada, mais especificamente, ao
planejamento e avaliação das atividades. A seleção de conteúdos prende-se ao
seguinte:
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•

garantir a aproximação das disciplinas, tanto da área de fundamentos, como
da ciência de base e estágios, que ministrem conteúdos de forma a constituir
o perfil do egresso de cada curso. Assim, é importante que ministrem
conteúdos de modo a viabilizar a interdisciplinaridade e a correlação teoria e
prática;

•

fazer aproximações sucessivas com as diversas realidades de aprendizagem,
permitindo a permanente atualização e a aquisição gradual de conhecimentos,
atitudes e habilidades, possibilitando aprendizagens para um competente
desempenho profissional;

•

desenvolver a aprendizagem centrada no discente, visando a estimular a
formação do pensamento lógico-crítico;

•

valorizar a pesquisa como instrumento de conhecimento
estabelecimento de conceitos lúcidos e transformadores;

•

promover as avaliações e recuperações de assuntos de acordo com as reais
necessidades reconhecidas pelo conjunto docente-discente;
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•

estimular o talento, a criatividade e a iniciativa em face das exigências das
demandas de mercado, e

•

criar ambiente cooperativo de aprendizagem, possibilitando modos de
interação social com desenvolvimento de projetos que atendam aos diversos
segmentos sociais.

3.1.4. Projetos Integradores
Os projetos de ensino do Uni7 fundamentam-se nos princípios que
norteiam toda a Educação Superior, a saber: ensino de qualidade e
comprometido com a realidade de seu contexto social, econômico e cultural;
análise crítica dos processos sociais; reflexão sobre os avanços da ciência e
tecnologia, bem como sua incorporação aos processos de aprendizagem e de
redução das desigualdades sociais; consonância com as grandes mudanças no
mundo do trabalho e abertura para a experimentação de novas práticas didáticopedagógicas.
Nesse sentido, o Uni7, com sua recente história acadêmica, consolida uma
concepção de ensino comprometida com a sociedade. Sua preocupação não se
limita ao que ocorre nas salas de aula e sim aos conhecimentos desenvolvidos
com seus estudantes. Este projeto político-pedagógico irá se materializar nas
práticas cotidianas, nas atitudes e valores que promove e incentiva, e nos
recursos materiais que o Uni7 disponibiliza atualmente aos seus docentes,
estudantes e funcionários.
Os projetos integrados de ensino do Uni7 procuram incorporar o conceito
de interdisciplinaridade, superando a visão restrita do mundo e compreendendo
a complexa realidade em que vivemos. Sua meta é levar o discente à
compreensão do mundo atual, que implica a integração entre a teoria e a
prática, entre conteúdo e realidade, entre objetividade e subjetividade, entre
ensino e avaliação, entre meios e fins, entre tempo e espaço, entre docente e
estudante, entre reflexão e ação.
Nesta concepção, as estruturas curriculares buscam formas mais flexíveis,
permitindo ao estudante exercer a autonomia na escolha de seus objetivos, isto
é, atribuir sentido à sua vida acadêmica. Em outras palavras, procuram-se definir
no Uni7 currículos centrados no estudante, que o conduza à aquisição da
capacidade de pensar criticamente e de analisar os problemas que existem na
sociedade, a fim de, assumindo as responsabilidades sociais que lhe competem,
encontrar as soluções adequadas.
A relação teoria e prática são expressas como eixos articuladores da
produção do conhecimento e a dinâmica das disciplinas. A filosofia básica é
ensinar o estudante a descobrir as competências necessárias para operar no
mundo contemporâneo, obtendo uma visão plural e crítica, que o preparará para
a autonomia intelectual, ou seja, para aprender a obter o conhecimento com
arrimo na realidade.
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Neste sentido, os projetos integrados de ensino estão orientados para a
formação de profissionais que saibam, dentre outras coisas: conhecer, aprender,
perguntar, questionar, criticar e propor, sem se descuidar dos aspectos
formadores da ética contemporânea baseada nos direitos humanos. Pretendem,
ainda, direcionar o estudante para o entendimento do compromisso do
profissional com a mudança social no sentido do bem comum, ou seja, na
valorização dos laços de solidariedade, coesão social e desenvolvimento humano,
apresentando, desse modo, o conteúdo da cidadania, fugindo de sua vacuidade
conceitual, tão em voga no tempo presente.
Fica claro que a aspiração do Uni7 é desenvolver uma atividade de ensino
que não só se preocupe com a formação técnica e as competências do seu
estudante, mas que contribua para a formação de um cidadão consciente de
seus valores éticos, capaz de atuar de forma competente no seu contexto social,
e comprometido com a formação de uma sociedade mais justa e solidária, e
integrada ao seu meio ambiente. Estas considerações mostram que o Uni7 tem
uma preocupação com o seu produto final que, por definição, é inacabado,
provisório e, por isto mesmo, em constante elaboração – o ser humano.
A Instituição considera que o ensino superior deve ser avaliado em termos
da adequação entre o que a sociedade espera dos estabelecimentos de ensino e
o que eles realizam. E para isto requer normas éticas, imparcialidade política e
capacidade crítica, bem como uma articulação com os problemas da sociedade e
do mundo do trabalho, fundando orientações a longo prazo, direcionadas a
objetivos e necessidades sociais, incluindo o respeito às culturas e a proteção do
meio ambiente.
Assim sendo, trata-se de oferecer, simultaneamente, o acesso a uma
ampla educação de caráter geral e uma educação voltada a uma carreira,
frequentemente interdisciplinar, centrada sobre competências e habilidades,
ambas tornando a pessoa capaz de viver em variados contextos em mutação, de
agir eficazmente e de poder mudar de profissões (Declaração Mundial sobre o
Ensino Superior no século XXI: visão e ações. Art. 6)7, o que supõe uma
educação continuada em que se possa facilmente e de forma constante entrar no
sistema de ensino superior e dele sair, reconhecido pela qualidade onde se
destacam os compromissos com a inovação, com o empreendedorismo e com os
valores do associativismo e cooperativismo.
Em 2009, a Conferência Mundial sobre Ensino Superior teve como tema as
novas dinâmicas para o ensino superior em relação ao desenvolvimento das
pesquisas e do desenvolvimento social. Constata-se que o ensino superior deve
contribuir para o desenvolvimento do saber multifacetado, abrangendo as
dimensões culturais, científicas, econômicas e sociais para vencer os desafios
globais com foco na responsabilidade social.
Considerando ainda o enunciado sobre as funções das instituições de
ensino quanto a pesquisa, ensino e serviços comunitários, o Uni7 compreende
7 DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO SÉCULO XXI: VISÃO E AÇÃO, 1998, Paris.
Conferencia Mundial sobre la Educacion Superior. Paris: Unesco, 1998.
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que, ao atuar na área do ensino superior, ofertando cursos com a abordagem
interdisciplinar que prepara os egressos para as demandas do mercado e com
perfil para “contribuir para o desenvolvimento da sociedade, educando para a
cidadania e propiciando a formação de profissionais competentes, felizes e ético”,
se compromete em ser um centro de ensino superior preparado para o grande
desafio de oferecer uma formação profissional diferenciada, voltada ao
atendimento da sociedade local, regional e nacional.
O Uni7 defende a integração curricular como forma de educação que
proporciona a compreensão da realidade na qual os estudantes aparecem como
sujeitos desse processo, e, consequentemente, como estratégia para estimular o
compromisso de professores e estudantes com sua realidade, obrigando-os a
uma participação mais ativa, responsável, crítica e eficiente.
Para tanto, em todos os cursos do Uni7, procuram-se identificar as
relações entre os conteúdos e as situações de aprendizagem com os contextos
da realidade, de modo a estabelecer uma relação ativa entre o estudante e o
objeto do conhecimento. O Uni7 entende, ainda, que o conhecimento é uma
elaboração coletiva e que a aprendizagem mobiliza afetos e emoções nas
relações com seus pares, além das cognições e habilidades intelectuais.
Com esse ponto de vista, além de tratar os conteúdos de modo
contextualizado, o Uni7 optou por uma formação que busca desenvolver
currículos por meio de áreas interdisciplinares sobre uma perspectiva sistêmica.
Tal perspectiva promove a compreensão sobre a necessidade e importância dos
sistemas de produção para as organizações e para a sociedade.
Com base nessa compreensão, o Uni7 tem como principal desafio manter
as condições necessárias à geração de ações que favoreçam maior interação com
o setor produtivo e a sociedade. Convém destacar o objetivo de possibilitar aos
alunos o desenvolvimento de competências necessárias para o êxito profissional.
O conteúdo curricular dos cursos do Uni7 é ofertado em semestres que
contemplam as competências conceituais, procedimentais e atitudinais, bem
como a inter-relação das unidades de estudo na concepção e execução do
currículo dos Cursos. A estrutura curricular do Cursos apresenta ainda,
flexibilidade, contextualização, interdisciplinaridade, atualização com o mundo do
trabalho e articulação da teoria com a prática, o que possibilitará a aquisição das
competências profissionais, incentivando o desenvolvimento da capacidade
empreendedora.
3.1.5. Processo de Avaliação
A avaliação de desempenho acadêmico está definida no Regimento do
Uni7. São atividades curriculares de avaliação as preleções, pesquisas,
exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, estágios,
artigos, monografias, provas escritas e orais, previstos nos respectivos planos de
ensino, aprovados pela coordenação de curso.

62

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL |

-63-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

2016-2021

O professor pode, ao seu critério ou ao critério da respectiva Coordenação,
promover trabalhos, exercícios e outras atividades, em classe e extraclasse, que
devem ser registrados como notas das verificações parciais e finais, nos limites
definidos pelo Conselho de Curso e pelo Regimento da Instituição. É
imprescindível que neste processo as regras de avaliação sejam publicadas ao
discente e que ele esteja ciente dos critérios e instrumentos previstos para o
cômputo das notas.
Deste modo, a apuração do rendimento acadêmico é feita por disciplina,
incidindo sobre a frequência e o aproveitamento. O registro da aprendizagem do
aluno é procedido por meio de verificações parciais e finais que resultarão em
notas que podem ser obtidas de forma coletiva ou individual. Para ser aprovado,
o aluno deverá atingir 33 pontos, resultantes do somatório da (VP1 + 2VP2 +
3VF) /6, obtendo média³ 5,5, sendo:
•

VP1- Verificação parcial 1.

•

VP2 – Verificação parcial 2.

•

VF – Verificação final.

Atendida a frequência mínima de setenta e cinco por cento às aulas e
demais atividades escolares, o aluno é aprovado:
I – se obtiver 33 (trinta e três) pontos ou média 5,5 (cinco pontos e meio)
resultantes da ponderação discriminada no art. 56.
II – se obtiver nota maior ou igual a quatro na verificação final,
obrigatória.
As médias são expressas em números inteiros ou em números inteiros
mais cinco décimos. Para o registro das notas de verificações parciais, o
professor deverá proceder à realização de, no mínimo, dois instrumentos de
avaliação. A verificação final, de caráter obrigatório, deverá ser sintética,
acumulando conteúdos básicos e essenciais. É considerado reprovado o aluno
que:
I – não obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das aulas e
demais atividades programadas, em cada disciplina; ou
II – não obtiver, na disciplina, média das verificações parciais igual ou
superior a cinco pontos e meio ou 33 pontos obtidos na fórmula ponderada de
aferição de resultados.
O aluno, reprovado por não ter alcançado frequência ou a média mínima
exigida, deve repetir a disciplina, no período letivo seguinte.
O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos,
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos,
disciplinados pelo CEPE, aplicados por banca examinadora especial, pode ter a
duração do seu curso abreviada, de acordo com a legislação e normas vigentes.
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3.1.6. Inovações acadêmicas e flexibilização curriculares
A Educação superior, fundamentada na articulação entre ensino, pesquisa
e extensão, não pode se limitar aos encontros em sala de aula. É necessária
maleabilidade à organização dos ambientes de ensino com ações em outros
espaços em que a aprendizagem pode ser concretizada.
Abrem-se, então, mais perspectivas curriculares que permitem ao
estudante a realização de atividades ou disciplinas que complementem sua
formação. Desse modo, ela é direcionada pela opção individual do aluno que
elege saberes indispensáveis ao seu desempenho profissional. Assim sendo,
atualmente, um dos principais desafios das instituições de Ensino Superior é
tornar mais flexível o currículo de cada curso.
A flexibilização curricular no Uni7 ocorre por meio de atividades
acadêmicas, científicas e culturais, como seminários, congressos, projetos de
pesquisa e fóruns de Educação além de disciplinas optativas. Essas atividades
devem ser cumpridas ao longo do curso, de forma gradativa.
O Uni7 cumpre as determinações legais referentes ao estágio
supervisionado e atividades complementares, seguindo regulamento próprio.
Existe acompanhamento destas atividades por meio de coordenações específicas.
As atividades complementares, que têm a finalidade de aproveitamento de
conhecimentos adquiridos pelo aluno em estudos e práticas desenvolvidos em
ações extraclasse, podem ser integralizadas por meio de monitorias, estágios
extracurriculares, programas de iniciação científica, atividades de extensão,
cursos realizados em áreas afins e participação em eventos científicos.
O Uni7 possui uma infraestrutura de apoio técnico-pedagógico para a
utilização da Internet como suporte às atividades dos cursos presenciais. É sua
meta desenvolver 20% das atividades de cada disciplina usando metodologias de
ensino a distância, como faculta a legislação pertinente.
O ambiente de Educação à distância, utilizado pelo Uni7, propicia
aprendizagem autônoma e ligada às experiências dos educandos ensejando a
aquisição de atitudes e valores que conduzam à autodeterminação e à
consciência da necessidade de aprendizagem permanente.
3.1.7. Oportunidades diferenciadas de integralização curricular
O Uni7 objetiva, seguindo as orientações do CNE-MEC, criar mecanismos
para a diferenciação da integralização curricular dos cursos visando a:
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•

“conferir maior autonomia as coordenações na definição dos currículos de
seus cursos, com base na explicitação das competências e habilidades que se
tenciona desenvolver, mediante a organização de um modelo pedagógico
capaz de adaptar-se à dinâmica das demandas da sociedade, em que a
graduação passa a se constituir etapa de formação inicial no continum de
Educação permanente;

•

propor uma carga horária mínima que permita a flexibilização do tempo de
duração do curso, de acordo com a disponibilidade e esforço do aluno;
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•

otimizar a estruturação modular dos cursos, com vistas a permitir melhor
aproveitamento dos conteúdos ministrados, bem como a ampliação da
diversidade da organização de cursos, integrando a oferta de cursos
seqüenciais previstos no inciso I do artigo 44 da LDB;

•

contemplar orientações para as atividades de estágio e demais atividades que
integrem o
saber acadêmico á prática profissional, incentivando o
reconhecimento de habilidades e competências adquiridas fora do ambiente
escolar; e

•

contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do ensino de
graduação, norteando os instrumentos de avaliação.” (CNE-MEC, 2002)

3.1.8. Atividades práticas e estágios
Estágio é um conjunto de atividades de caráter técnico, social e cultural
que ajudam na formação do estudante. O estágio possibilita a aplicação dos
conhecimentos adquiridos em sala de aula por meio da atuação em situações
reais do exercício da sua futura profissão. No Brasil, o estágio está
fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Legislação
do estágio.
No Uni7 o estágio é considerado uma prática de ensino e aprendizagem
por meio da qual o discente realiza, em instituições públicas, privadas e não
governamentais, atividades que ampliam ou revisam os conhecimentos
adquiridos nos cursos de graduação, com o objetivo de articulação da teoria e
prática, de forma sistemática e orientada.
O Uni7 privilegia em suas políticas duas modalidades de estágios, o
curricular e o extracurricular. O estágio curricular é uma disciplina da
matriz curricular dos cursos de graduação e define-se como prática de
ensino-aprendizagem com caráter pedagógico marcado pela relação professoraluno em torno de uma experiência não acadêmica. A disciplina Estágio
Supervisionado é pensada pelos coordenadores juntamente com docentes, e
regida via regulamento, criado de acordo com as especificidades de cada curso.
O estágio curricular não deve ser compreendido como ação terminal do
curso, mas incorporado ao processo de formação do discente. O programa de
estágio estabelecido pelo Uni7 ocorre de forma processual ao longo do curso,
ajustando-se à progressividade do currículo de cada curso de graduação.
Acreditando que o desenvolvimento profissional e a inserção do discente
no mundo do trabalho exigem competências pessoais e técnicas que vão além da
formação regular em sala de aula, o Uni7 dispõe do Núcleo de Estágio e Primeiro
Emprego, setor responsável pelo planejamento, execução e acompanhamento
dos estágios extracurriculares, definido como a prática profissional que vai além
do exigido na matriz curricular.
Este núcleo é responsável por buscar constantemente parcerias visando à
prática profissional, formalizar convênios de estágios com unidades concedentes,
divulgar as oportunidades de estágio e emprego para a comunidade acadêmica
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do Uni7, oferecer programas de capacitação profissional visando facilitar a
inserção no mercado de trabalho, dentre outras atividades.
Em síntese, para que o estágio alcance sua finalidade de associação do
processo educativo à aprendizagem, o Uni7 planeja, executa, acompanha e
avalia a prática amparada nas diretrizes definidas, nos pressupostos que
norteiam os projetos pedagógicos de cada curso de graduação e com todas as
condições dispostas pela legislação que rege o assunto.
3.1.9. Desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos
O Uni7 tem o objetivo de aprimorar a capacitação docente e o
desenvolvimento de material didático-pedagógico, e disponibiliza espaço,
equipamentos e materiais para que o Núcleo de Apoio Pedagógico possa atuar no
desenvolvimento de atividades de Educação permanente e Educação continuada.
Tem ainda o objetivo da elaboração de instrumentos pedagógicos e
reflexão por parte dos docentes das suas práticas e concepções, visando à
fundamentação do seu
trabalho e à criação e implementação de práticas
pedagógicas que assegurem o desempenho adequado do ensino-aprendizado.
3.1.10. Avanços tecnológicos
O Uni7 reconhece que a Tecnologia da Informação, no seu papel atual de
motor determinante da nova sociedade global, é meio essencial para o suporte
aos diversos processos que envolvem manipulação e geração de conhecimento.
A atividade de educar, de acordo com sua natureza, é, portanto, inteiramente
elegível para usufruir de tal suporte.
O Uni7 procura, portanto, incentivar nos corpos docente e discente a
percepção da importância da tecnologia nos diversos aspectos da sociedade e no
mundo do trabalho atual por meio da divulgação e uso de tais tecnologias, nos
diversos meios disponíveis e adequados.
De acordo com o seu Projeto Político-Pedagógico Institucional, o Uni7
entende que a política para informática e tecnologia deve perceber as mudanças
e tendências do mercado e promover o uso inovador e criativo dos recursos
tecnológicos para auxiliar os processos educacionais. Deve oferecer aos corpos
discente e docente informações e instrumentos coerentes com tais processos,
garantindo ganhos mensuráveis de eficiência e qualidade operacional por meio
da ampliação de acesso, equidade, integralidade e humanização dos serviços
educacionais.
Tendo como pressupostos os conceitos teóricos ora delineados, a política
para a tecnologia da informação e comunicação do Uni7 possui diretrizes
baseadas nas quais os seguintes avanços tecnológicos foram alcançados:
•

66

ampliação do número de computadores e laboratórios de informática, no
intuito de atender à crescente demanda de utilização de programas de
computador relacionados às disciplinas. Tal ação incluiu, ainda, a atualização
de programas de computador utilizados, bem como a concepção de
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laboratórios específicos por áreas de conhecimento, como o laboratório para
estudo de redes de computadores;

4.

•

instalação de programas de computador de caráter livre nos laboratórios de
informática, no intuito de incentivar o uso de tais tecnologias;

•

continuação da assinatura do programa MSDNAA da Microsoft com vistas a
disponibilizar à comunidade Uni7 o acesso às suas tecnologias proprietárias;

•

disponibilização de acesso à internet pela comunidade Uni7 por meio de rede
sem fio;

•

manutenção de acesso informatizado e remoto ao acervo da biblioteca, bem
como os meios de consulta de tal acervo no espaço do Uni7;

•

apoio à utilização de recursos de EaD para suporte às disciplinas por meio da
implantação de programas de computador, bem como o contínuo esforço de
pesquisa acerca de novas soluções disponíveis;

•

implantação de sistema para realização do processo de avaliação institucional,
que auxilia as fases de aplicação das avaliações por meio da internet e análise
de resultados, por via de relatórios;

•

atualização do sistema acadêmico, no qual professores lançam o conteúdo e
os alunos consultam informações acadêmicas (professor on-line e aluno online, respectivamente);

•

implantação de sistema para alocação de equipamentos audiovisuais e
espaços para aulas e eventos; e

•

modernização do sítio eletrônico do Uni7 como canal para divulgação de
cursos, eventos, notícias, projetos etc., relacionados com a Instituição.

POLÍTICAS

4.1. CONCEITO
O entendimento que fazemos de política relaciona-se com a capacidade
para planejar ações e organizar as atividades que definem os valores e os
comportamentos de todos os submetidos aos efeitos da ação institucional. Esta
noção implica valorizar a ação em conjunto, ou seja, daquele que se estrutura
num acordo coletivo sobre pressupostos, princípios e consequências resultantes
das ações.
Desse modo, a política definida institucionalmente – expressão da vontade
coletiva - fornece parâmetros ou orientações para a tomada de decisões e
corresponde à base de sustentação para o planejamento estratégico. Elas são
estabelecidas por área funcional (ou atividade-fim) da Instituição (ensino,
pesquisa/iniciação científica, extensão, gestão, avaliação), embora se ressalte o
fato de que a política é um parâmetro ou orientação para a tomada de decisões
na organização como um todo.
Considerando seu estado de instituição de ensino, é importante esclarecer
a compreensão que o Uni7 tem sobre a Educação em sua dimensão políticosocial. Antes de pensar a respeito da modalidade pela qual o processo educativo
será desenvolvido, é preciso discutir o projeto de sociedade e que papel a
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Educação universitária pode desempenhar. Isto implica pensar a Educação,
situando-a
num
contexto
socioeconômico-político-cultural,
buscando
compreender a relação entre o processo de escolarização e a reprodução de
economias de poder e privilégio na sociedade mais ampla. Significa, ainda,
projetar a Educação em termos de alcance de objetivos que deixem claras as
posições político-metodológicas da proposta educativa que se quer desenvolver.
Impõe-se, por isto, compreender os processos constitutivos do
conhecimento, isto é, compreender a forma pela qual o conhecimento é
produzido em ambientes institucionais, nas práticas e em contextos históricos e
culturais específicos. Nesta perspectiva, a Educação deve ser compreendida
como dimensão de uma pedagogia que possa contribuir para a ressignificação do
processo educativo e, até mesmo, para mudanças paradigmáticas que superem o
ensino tradicional.
Isto pressupõe a abertura e a dissidência, para a disseminação e a
pluralidade, para a desestabilização e a interrupção, para o movimento e a
mudança, e não para uma Educação e um currículo centrado no fechamento e no
conformismo, na sujeição e na submissão, no ódio e na separação, na fixação e
na estabilização, no mobilismo e na permanência. Em suma, impõe-se pensar
uma Educação e um currículo que multipliquem os significados, em vez de se
fechar nos significados recebidos e dominantes.
Partindo desta premissa, entendemos que os modelos pedagógicos
tradicionais devem ser superados, à medida que:
•

o conhecimento deixe de ser visto como estático e passe a ser compreendido
como processo;

•

a separação sujeito/objeto/processo de observação não se sustente, tendo em
vista a compreensão de que o conhecimento é produzido por meio da relação
indissociável entre estas três variáveis;

•

a pessoa “razão” é superada pela compreensão de um ser indiviso, que fez o
conhecimento usando as sensações, as emoções, a razão e a intuição;

•

o docente como centro da relação pedagógica perca sentido, ao se ter na
relação entre sujeito/objeto a possibilidade do conhecimento;

•

o currículo deixe de ser um “pacote”, um rol de disciplinas ou matérias, para
ser compreendido como uma prática social, constituída das relações entre os
sujeitos da prática escolar; e

•

a dimensão tempo/espaço deixe de ser compreendida como coisa, objetivada,
para ser pensada como dimensão subjetiva do sujeito.

Na elaboração de suas principais políticas, o Uni7 considerou algumas
categorias em torno da Educação do futuro, que indicam o surgimento de temas
com importantes consequências para a Educação. Além das categorias (aprender
a conhecer, a fazer, a viver junto e a ser) indicadas por Jacques Delors (2004)8,
quatro outros pilares que podem ser tomados como bússola para nos orientar

8 DELORS, Jacques (2004), Coordenador do "Relatório para a Unesco da Comissão Internacional Sobre
Educação para o Século XXI".
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rumo ao futuro da Educação acrescentaram, ainda, outras nascidas ao mesmo
tempo da prática da Educação e da reflexão sobre ela.
As demais categorias consideradas e citadas por Gadottti (2000)9 estão
apontadas a seguir:
•

Cidadania - o que implica também tratar do tema da autonomia da
instituição de ensino, de seu Projeto Político-Pedagógico, da questão da
participação e da Educação para a cidadania. Dentro desta categoria, pode-se
discutir particularmente o significado da ideia de instituição de ensino cidadã e
de suas distintas práticas. Educar para a cidadania ativa tornou-se, hoje,
projeto e programa de muitas instituições e de sistemas educacionais.

•

Sustentabilidade - o tema da sustentabilidade originou-se na economia,
com o desenvolvimento sustentável, e na ecologia, para se inserir
definitivamente no campo da Educação, sintetizada no lema "uma Educação
sustentável para a sobrevivência do planeta". O que seria uma cultura da
sustentabilidade? Este tema deverá dominar muitos debates educativos das
próximas décadas, com questionamentos tais como o que se aprende nas
instituições de ensino e se isto não colabora para a elaboração de uma ciência
e uma cultura que servem para a degradação e deterioração do Planeta.

•

Virtualidade - este tema implica toda a discussão atual sobre a Educação a
distância e o uso dos computadores nas instituições de ensino (internet). A
informática, associada à telefonia, nos inseriu definitivamente na Era da
Informação. Há que se refletir sobre a pluralidade dos meios de comunicação
e as suas consequências para a Educação, para a Instituição, para a formação
do docente e para a aprendizagem, tendo em vista a obsolescência do próprio
conhecimento.

•

Globalização - a globalização está mudando a política, a economia, a
cultura, a história e, portanto, também a Educação. É um tema que deve ser
enfocado sob vários prismas. A globalização remete também ao poder local e
às consequências locais da dívida externa global (e dívida interna também a
ela associada). O global e o local se fundem em uma nova realidade. O estudo
desta categoria remete à necessária discussão do papel dos municípios e do
"regime de colaboração" entre União, estados, municípios e comunidade, nas
perspectivas atuais da Educação. Para pensar a Educação do futuro, é
necessário refletir sobre a globalização da economia, da cultura e das
comunicações.

•

Transdisciplinaridade - embora com significados distintos, certas categorias
como transculturalidade, transversalidade, multiculturalidade e outras, como
complexidade e holismo, também indicam nova tendência na Educação que
precisa ser analisada para responder a dúvidas tais como a formulação
interdisciplinar do projeto pedagógico do Uni7, considerando a relação entre a
multiculturalidade e o currículo, os temas transversais, enfim o desafio de
uma Educação sem discriminação étnica, cultural e de gênero.

•

Dialogicidade, dialeticidade - não se pode negar a atualidade de certas
categorias freireanas e marxistas, a validade de uma pedagogia dialógica ou
da práxis. Marx, em “O Capital”, privilegiou as categorias hegelianas
"determinação",
"contradição",
"necessidade"
e
"possibilidade".
A
fenomenologia hegeliana continua inspirando nossa Educação e deverá
atravessar o milênio. A Educação popular e a pedagogia da práxis deverão
continuar como paradigmas válidos para além de década atual. A análise
destas categorias e a identificação da sua presença na pedagogia

9 GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da Educação. São Paulo Perspec. São Paulo, v. 14, n. 2, 2000.
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php>. Acesso em: 07-02-07.
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contemporânea podem constituir-se, sem dúvida, num grande programa a ser
desenvolvido hoje em torno das perspectivas atuais da Educação.

4.2. POLÍTICA PARA O ENSINO
O Uni7 entende que o acesso ao Ensino Superior, aliado a outros
elementos estruturais, contribui para a promoção do desenvolvimento social,
econômico, político e cultural da sociedade. A Educação Superior pode ser
entendida como espaço privilegiado para o conhecimento e superação dos
problemas regionais e locais, pois prepara pessoal qualificado para o
desenvolvimento e o bem-estar social da população, como também para o
exercício da cidadania e da autonomia.
Nesse sentido, para que possa formar profissionais competentes, é preciso
garantir um ambiente aberto e acolhedor da diversidade. É assim que os jovens
podem aprender mais e melhor e desenvolver ao máximo suas capacidades
intelectuais. Por isto é que, do próprio ponto de vista de seu desenvolvimento
acadêmico e da Educação que se propõe dar aos estudantes, o Uni7 buscará,
constantemente, mais inclusão e mais diversidade em sua comunidade.
Em síntese, a política para o ensino preconizada pelo Uni7 implica, entre
outras medidas, a adoção de currículos flexíveis, atualizados e mais condizentes
com as mudanças da realidade mundial e regional, em que os saberes se
relacionem e se complementem por meio da utilização de modernas tecnologias
de ensino. Pretende-se atender a um maior número de estudantes, visando ao
crescimento da produção do conhecimento científico e formando profissionais
mais atualizados, competentes e capazes de intervir na realidade local e
regional.
A política para o ensino do Uni7 está detalhada a seguir, organizada por
modalidades de ensino.
4.2.1. Pós-graduação
A política de pós-graduação está consubstanciada em ações que
possibilitem alcançar metas de qualidade na pesquisa, na capacitação do corpo
docente e na qualificação de cursos. O estabelecimento das políticas de pósgraduação do Uni7 partiu de pressupostos básicos que norteiam suas ações e do
diagnóstico da sua situação atual: e as ações para a capacitação profissional e
acadêmica em áreas específicas devem levar em consideração a necessidade de
aprimorar atividades profissionais ou acadêmicas e oferta de cursos que atendam
as necessidades do mercado, identificadas por pesquisa científica e pesquisa de
opinião de mercado.
Na concepção do Uni7, a pós-graduação deve ser mais do que uma
coleção de programas e projetos discretos. Interações, laços intelectuais e
interligações
dos
programas
de
pós-graduação
e
os
projetos
de
pesquisa/iniciação científica são tão importantes quanto os próprios programas e
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projetos. Cultivar este ambiente multidisciplinar requer a adoção de diretrizes
que garantam os resultados esperados.
O Uni7 elegeu, portanto, como diretrizes específicas para o ensino de pósgraduação:
•

consolidar política de pós-graduação condizente com a sua missão;

•

implementar política de capacitação, no patamar de pós-graduação, para
docentes e funcionários;

•

fortalecer a relação entre a pós-graduação, a pesquisa/iniciação científica, a
graduação e a extensão;

•

incentivar mecanismos de acompanhamento e avaliação da pós-graduação;

•

melhorar as condições de infraestrutura e suporte ao desenvolvimento dos
programas de pós-graduação;

•

participar e contribuir com o desenvolvimento regional e nacional na formação
de recursos humanos qualificados;

•

estabelecer regras para alocação de horas em projetos de pesquisa/iniciação
científica, considerando a produção científica;

•

estimular a apresentação e publicações de artigos científicos, atendendo às
exigências do Qualis;

•

definir estratégias para divulgação dos resultados de pesquisa/iniciação
científicas, favorecendo a criação de uma imagem positiva do Uni7;

•

destinar a pós-graduação lato sensu (incluindo MBA) à
profissional e acadêmica em áreas específicas, destacando-se -

capacitação

cursos que objetivam o aprimoramento das atividades profissionais e
acadêmicas;

-

cursos que objetivam exclusivamente o aprimoramento das atividades
profissionais; e

-

cursos que atendam as necessidades do mercado identificadas por
pesquisa científica.

Para
diretrizes:
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os

programas

stricto

sensu,

estão

direcionadas

as

seguintes

•

implementar programas do ensino de pós-graduação stricto sensu (como
objetivo prioritário da sua ação acadêmica neste nível de ensino);

•

implantar, qualificar e obter o credenciamento de cursos de Mestrado;

•

oferecer programas de mestrado em duas modalidades - mestrado acadêmico
e mestrado profissional;

•

ampliar a captação externa de recursos financeiros para os programas de pósgraduação, junto às agências de fomento; e

•

formar grupos de excelência em pesquisa científica e tecnológica.
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4.2.2. Graduação
O Uni7 considera que a formação dos estudantes de graduação deve
articular competência técnica e científica, privilegiando todas as dimensões do
desenvolvimento humano; além disso, contribuir para o desenvolvimento da
sociedade em dinâmicas sociais e políticas. A busca desse perfil profissional deve
integrar a formação técnica com a formação humana onde o estudante se
encontra no centro do ensino-aprendizagem com atuação crítica e participativa.
Dessa forma, o ensino de qualidade deve vislumbrar o aprendizado de
conteúdos, formação de pessoas com elevados valores humanos, com
capacidade crítica de análise e de resolução de problemas, e com autonomia
para buscar e reconstituir o conhecimento.
Para tanto, é necessário conceber um projeto pedagógico com currículos
mais flexíveis e atualizados como meios que ponham em movimento as diversas
propostas para a formação do profissional cidadão. Esses currículos devem estar
em sintonia com a diretriz curricular nacional e associada a novas metodologias
de avaliação que levem em conta a compreensão do conhecimento científico, a
habilidade para o trabalho prático, a criatividade e o trabalho individual e em
equipe.
Nesta direção, torna-se imprescindível a
comunidade interna e externa, principalmente em
ensino e aos segmentos organizados da sociedade,
social desejada para o cidadão a ser formado como

interação do Uni7 com a
relação aos demais níveis de
como expressão da qualidade
profissional.

A política de graduação do Uni7 para cursos de bacharelados, tecnológicos
e as licenciaturas está assentada nas seguintes diretrizes:
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•

atualizar, adequar e redimensionar permanentemente dos seus cursos,
visando a atender às demandas sociais e do mercado;

•

consolidar o processo de avaliação institucional interna dos cursos de
graduação e promover a sua avaliação externa;

•

realizar estudos que apontem opções de novos cursos, direcionados ao
desenvolvimento técnico-científico e social da região de inserção;

•

promover a permanente integração da graduação com as atividades da pósgraduação, de pesquisa/iniciação científica e de extensão;

•

articular o ensino de graduação com programas voltados a contribuir para a
reversão do quadro educacional do Ensino Básico;

•

estudar e adotar formas de acesso ao Uni7, buscando a renovação do
processo seletivo;

•

ampliar e fortalecer as políticas de iniciação científica, assim como outros
programas especiais dirigidos ao aperfeiçoamento do alunado de graduação;

•

implantar programa especial de orientação e acompanhamento acadêmico aos
estudantes, desde seu ingresso até a conclusão do curso, com vistas a
otimizar sua participação e vivência universitária;

•

incentivar a constituição de empresas juniores e outras iniciativas do gênero,
fortalecendo seu caráter acadêmico e de extensão universitária; e
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manter as instalações físicas dos laboratórios em perfeitas condições de uso e
propiciar o material de apoio necessário.

4.2.3. Curso sequencial
O curso sequencial corresponde a uma das modalidades de Educação em
nível superior proposta pela LDB, podendo ser oferecido na modalidade de "curso
superior de complementação de estudos" ou "curso superior de formação
específica”. O curso sequencial não deve ser entendido como abreviação da
graduação, mas como alternativa de formação superior, para quem não quer ou
não precisa de um curso de graduação plena.
Sua concepção segue os princípios de democratização, flexibilização e
diversificação de oferta de programas educacionais, que tem como objetivo
interagir com a sociedade, para atender às exigências do mercado de trabalho
em um curto período. Esta formação profissional não se esgota na conquista de
um certificado ou diploma, pois a política do Uni7 sugere a Educação continuada
permanente, como forma de atualizar, especializar e aperfeiçoar jovens e adultos
em seus conhecimentos profissionalizantes.
Para a oferta dos cursos sequenciais, foram definidos os seguintes
objetivos:
•

garantir e facilitar a inserção mais rápida no mercado de trabalho;

•

promover o efetivo preparo para acompanhar as evoluções do campo do
saber escolhido, possibilitando ao estudante o aproveitamento obtido, nos
cursos de graduação que, porventura, vier a realizar ou que tenha realizado;

•

estruturar os currículos, baseando-os em competências requeridas para o
exercício profissional;

•

prever a articulação e complementaridade entre a Educação Profissional e o
Ensino Médio;

•

ofertar tanto os cursos superiores de formação específica quanto os cursos
superiores de complementação de estudos com destinação coletiva ou
individual;

•

oferecer cursos sintonizados com as demandas do mercado, dos cidadãos e
da sociedade;

•

diversificar e expandir a oferta de cursos que atendam à qualificação,
requalificação e reprofissionalização do trabalhador; e

•

atender às necessidades da comunidade regional no que diz respeito à
formação de recursos humanos, ampliação da integração com as empresas,
contribuindo com a política do Uni7, por meio da promoção do
desenvolvimento social da região de inserção.

4.2.4. Programas especiais de formação pedagógica
O programa especial de formação pedagógica atende à LDB (Lei nº
9.394/96), bem como à Resolução CNE n. 2, de 7 de julho de 1997, e é
destinado a oferecer formação pedagógica adequada aos docentes para as
73

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL |

-74-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

2016-2021

disciplinas do currículo do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação
Profissional em nível médio, em disciplina de sua área de conhecimento, já
constituída no curso superior anteriormente cursado.
Para o Programa Especial de Formação Pedagógica foram definidas as
seguintes diretrizes:
•

implementar currículo que atenda às exigências contemporâneas de formação
de educadores, contribuindo para o desenvolvimento da Educação;

•

assegurar bom referencial teórico e ensejar o desenvolvimento
competências inerentes ao docente da Educação Profissional;

•

favorecer a formação de educadores aptos a participar e interferir na
realidade educacional, social, política e econômica e, mais especificamente,
no processo de ensino-aprendizagem, tanto no âmbito do Uni7 como no do
sistema a que estiver integrado;

•

formar docentes para o exercício das disciplinas técnicas na Educação
Profissional, enfatizando;
-

formação humana ampla e integral;

-

integração entre teoria e prática;

-

planejamento coletivo e permanente;

-

avaliação sistemática e contínua;

-

abordagem histórico-crítica dos fenômenos estudados;

-

respeito

às

especificidades

epistemológicas

das

diversas

áreas

das

de

conhecimento; e
-

enriquecimento das interações sociais.

4.2.5. Educação inclusiva
A Educação inclusiva é aquela que possibilita a inclusão dos sujeitos
independentemente de suas condições físicas ou mentais. O acesso à Educação
foi intensivamente defendido pela Declaração de Salamanca, em 1994,
consolidando os princípios, políticas e práticas para o atendimento das
necessidades educativas especiais.
Versa o referido documento que “toda criança tem direito fundamental à
Educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado
de aprendizagem”.
O Uni7 entende que a Educação inclusiva pode contribuir para a
constituição de uma sociedade mais igualitária, mais solidária e, portanto, livre
de preconceitos, disposta a reconhecer e valorizar as diferenças, a incompletude
e a singularidade próprias dos seres humanos.
Atualmente, a compreensão de escola inclusiva nos remete a pensar em
instituições educacionais com espaço para todos os estudantes, implicando um
sistema que reconheça e atenda às diferenças individuais, respeitando as
necessidades de qualquer estudante. Sob essa óptica, não apenas pessoas com
deficiências físicas ou mentais seriam ajudadas e sim todos os estudantes que,
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aprendizagem

ou

no

A melhoria da qualidade das ofertas de atendimento educacional é uma
necessidade que se impõe para garantir o direito de cidadania dessas pessoas.
Os estudos mais contemporâneos em Educação apontam para a Educação
inclusiva, tanto do ponto de vista legal quanto dos princípios educacionais. As
práticas inclusivas representam uma evolução, uma mudança de atitude e de
olhar acerca do trato com a diferença na escola. Implica a quebra de
paradigmas, a reformulação do nosso sistema de ensino para a conquista de
uma Educação de qualidade, na qual o acesso, o atendimento adequado e a
permanência sejam garantidos a todos os estudantes.
A pedagogia da exclusão tem origens remotas, condizentes com o modo
como as relações humanas são constituídas. Pessoas com deficiência,
especialmente aquelas com necessidades especiais, sempre foram consideradas
"doentes" e incapazes ante os padrões de normalidade. As situações sociais
sempre lhes proporcionaram desvantagens no que se refere às interações,
ocupando o espaço da caridade, da filantropia e da assistência social.
Atualmente, pensar em uma sociedade inclusiva é de fundamental
importância, pois a inclusão é a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço
comum da vida em sociedade, sendo esta mais justa, igualitária e respeitosa,
orientada para o acolhimento à diversidade humana e pautada em ações
coletivas que visem à equiparação das oportunidades de desenvolvimento das
dimensões humanas.
Equidade em Educação significa igualdade de oportunidades para todos
poderem desenvolver suas potencialidades. Igual para todos não significa
uniformidade cultural, significa possibilidade de acesso à Educação por todos,
independentemente de sua condição física, cultural, social ou econômica.
A Educação inclusiva está pautada em princípios como: respeitar a
preservação da dignidade humana, a busca de identidade e o exercício da
cidadania. Estes princípios podem ser sintetizados pela fala de Boaventura
Santos (1996)10 quando assinala: "temos o direito de sermos iguais sempre que
as diferenças nos inferiorizem; temos o direito de sermos diferentes sempre que
a igualdade nos descaracterize". Este direito deve ser analisado, avaliado e
planificado conjuntamente, desde a ideia de uma Educação plena, significativa,
justa e participativa.
Sendo uma questão de respeito ao direito à Educação, a Educação de
estudantes com necessidades especiais, no Uni7, estará baseada nas seguintes
diretrizes:

10

SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 1996.
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•

enfatizar o ensino e a instituição, bem como as formas e as condições de
aprendizagem, em vez de focalizar nas dificuldades e nas deficiências do
estudante;

•

reconhecer que os problemas não estão apenas no estudante, mas no tipo de
resposta educativa e de recursos e apoios que o Uni7 possa propiciar, que
venham ao encontro da deficiência e que minimizem a incapacidade, caso
exista;

•

atender ao princípio da flexibilidade nos currículos, respeitar o caminhar
próprio do estudante e favorecer o progresso escolar;

•

elaborar proposta pedagógica que assegure um conjunto de recursos e
serviços
educacionais,
organizados
institucionalmente
para
apoiar,
complementar, suplementar, quando necessário, os serviços educacionais
comuns;

•

preconizar que o compromisso dos educadores esteja voltado para garantir a
formação acadêmica e promover o desenvolvimento pleno da pessoa, em
todos os níveis, etapas e modalidades da Educação;

•

definir em seu currículo práticas heterogêneas e inclusivas que garantam o
acesso e a permanência dos estudantes; e

•

pautar a Educação em direitos que preservem a equidade, mas que respeitem
a diferença. Neste processo, ressalta-se a função social do Uni7 que, por meio
de ações diversas, favorece interações múltiplas, que permitam: perceber as
necessidades especiais; observar; registrar; manter flexibilidade nas ações
pedagógicas; realizar avaliação contínua sobre a eficácia do processo
educativo; atuar em equipe, de forma interdisciplinar.

O Uni7, consciente de seu papel com Instituição de ensino, opera
mediante suas atividades acadêmicas a interação do estudante com a
comunidade local e regional, propiciando a reflexão sobre as interfaces da vida
pessoal com o trabalho e a cultura.
Perfazendo um projeto pedagógico institucional com abrangência dos
princípios de valorização das diferenças e percepções nos seres humanos e na
sociedade, o Uni7 adota como estratégia para sua participação na Educação
inclusiva estreitar as relações e parcerias, visando a promover ações de
assistência direcionadas à comunidade universitária, participar do diálogo sobre
as necessidades especiais de sua comunidade, contribuir para a consolidação da
cidadania, adotar suportes tecnológicos que incluam as pessoas na vida escolar e
profissional, entre outras.

4.3. POLÍTICA PARA AS ATIVIDADES ARTICULADAS AO ENSINO
4.3.1. Estágios
O Uni7 considera o estágio como prática de ensino e aprendizagem, por
meio do qual o discente realiza, em instituições públicas, privadas e não
governamentais, atividades que ampliam ou revisam os conhecimentos
adquiridos nos cursos de graduação, com o objetivo de articulação da teoria e
prática, de forma sistemática e orientada.
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O estágio é, portanto, uma atividade curricular com fins de aprendizagem
profissional, social e cultural, em situações reais, que deverá ser realizado sob a
orientação de docente, durante o qual serão exercitados e aprimorados
conhecimentos, produzidos saberes e desenvolvidas habilidades e competências
relativas à formação profissional.
O estágio não deve ser compreendido como ação de terminalidade do
curso, mas incorporado ao processo de formação do discente. O programa de
estágio estabelecido pelo Uni7 ocorre de forma processual ao longo do curso,
ajustando-se à progressividade do currículo e está embasado nas seguintes
diretrizes:
•

prever nas matrizes curriculares dos cursos de graduação disciplinas de
estágio, considerando suas respectivas formas de supervisão, orientação e
avaliação das atividades desenvolvidas pelo discente;

•

considerar na escolha das áreas de estágio as possibilidades de vivências
profissionais enriquecedoras, por meio da pluralidade de experiências
profissionalizantes;

•

articular o estágio com as esferas do ensino, pesquisa/iniciação científica e
extensão, proporcionando relações sistêmicas;

•

desenvolver as atividades de estágios de acordo com as especificidades de
cada curso, possibilitando ao estagiário-acadêmico acesso ao conhecimento
da realidade social, visando à reflexão e à intervenção na área de atuação
profissional;

•

formar parcerias e convênios com organizações públicas, privadas e não
governamentais para a inserção no mundo do trabalho;

•

disponibilizar informações sobre oportunidades de estágios e utilizar
mecanismos constantes para comunicação com o estudante sobre assuntos
do mundo do trabalho; e

•

acompanhar e avaliar, com métodos elaborados por parte de cada
coordenação de curso e setor específico de estágio, o desenvolvimento das
habilidades, hábitos e atitudes pertinentes e necessários para aquisição das
competências profissionais do estagiário-acadêmico.

Para que o estágio alcance sua finalidade de associação do processo
educativo à aprendizagem, o Uni7 planeja, executa, acompanha e avalia a
prática amparada nas diretrizes definidas nos pressupostos que norteiam os
projetos pedagógicos de cada curso de graduação e com todas as condições
dispostas pela legislação que rege o assunto.
4.3.2. Prática profissional
O Uni7, apoiado em uma perspectiva educacional atual, incentiva e
dissemina proposta em que o discente assume responsabilidade maior pela sua
aprendizagem, criando-se, com efeito, a metodologia do ensino da prática. Esta
nova perspectiva permite aos discentes mais qualidade cognitiva na constituição
e reconstituição de conceitos, procedimentos e valores, priorizando, por um lado,
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a sólida formação teórica (cultural e científica) e, por outro, a formação para o
“saber-fazer”.
Nessa nova perspectiva educacional, os discentes são envolvidos em um
processo que lhes permite aprender a usar o método científico, a encontrar “a
boa informação”, avaliá-la, e a desenvolver uma elevada capacidade analítica.
Para tanto, insere-se a relação teoria-prática como eixo articulador da produção
do conhecimento na dinâmica da matriz curricular, presente desde o primeiro
ano de cada curso, mediante projetos e atividades práticas incluídas na carga
horária das diversas disciplinas dos cursos de graduação e atividades
extracurriculares.
O "ensino da prática" não é algo exterior ou posterior à informação
teórica: é o espaço em que, pela via da investigação de uma temática
determinada, desvela-se o significado social da profissão na análise de práticas
concretas, que não fiquem restritas aos períodos em que o estudante realiza os
seus estágios, mas percorram o conjunto das suas atividades acadêmicas, pois o
discente é corresponsável pela sua formação no rumo da sua autonomia
intelectual.
O desenvolvimento de atividades práticas profissionais, como componente
curricular e extracurricular, preconizado pelo Uni7, ocorrerá de forma processual
ao longo de cada curso, ajustando-se à progressividade da matriz curricular e
está embasado nas seguintes diretrizes:
•

formar profissionais com capacidade para participar da tomada de decisões
sobre seu trabalho e de produzir conhecimento;

•

disponibilizar instrumentos que viabilizem a complementação da formação
acadêmica, possibilitando a iniciação do discente na prática profissional, como
núcleos de práticas, agências experimentais, jogos de simulação e empresas
juniores;

•

desenvolver a prática profissional por meio de projetos propostos pelas
disciplinas de cada curso. Tais projetos constituem espaços de integração
teórico-prática do currículo e em instrumentos de aproximação gradativa do
discente à realidade social, econômica e profissional;

•

facilitar a aquisição dos conteúdos da área específica e das respectivas
metodologias, com vistas a conceber, constituir e administrar situações de
aprendizagem e de ensino adequadas à disseminação do saber específico em
sua área, em várias instâncias sociais; e

•

investigar quais as exigências do mundo do trabalho para exercício da
profissão e disponibilizar por meio de setor específico programas de
capacitação.

4.3.3. Atividades complementares
A flexibilização é algo que se impõe na organização curricular dos cursos
de graduação em face das exigências das rápidas transformações
socioeconômicas, geopolíticas, culturais e tecnológicas ocorrentes na sociedade
contemporânea, com seus desdobramentos gerais e particulares na Educação,
em especial, no Ensino Superior.
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Tais mudanças ocorridas na última década exigem das instituições atitude
mais ativa no sentido de acompanhar a dinâmica da academia, resultado direto
das transformações e exigências da sociedade. Uma das concretizações do
posicionamento da Educação Superior é a adoção da flexibilização curricular
como possibilidade na execução dos projetos político-pedagógicos dos cursos de
graduação. Ela substitui a posição rígida dos antigos currículos mínimos,
proporcionando maior versatilidade às formações acadêmicas. A Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96), já a beneficia nos
seusArt. 3º, inciso X; Art. 41, caput; e Art. 47, § 2º.
A flexibilização curricular, portanto, se fundamenta nas premissas na
sequência delineadas.
•

Demanda da sociedade – a internacionalização do capital determinou
mudanças nas relações de produção e na organização de trabalho, o que não
pode ser ignorado pela instituição de Ensino Superior. Não se trata de formar
profissionais dóceis para um mercado de trabalho incerto, como diz Marilena
Chauí, mas é necessário formar profissionais críticos para compreender as
novas relações de produção e de trabalho e as exigências por elas expressas.

•

Demanda do conhecimento – a crise de paradigmas e o grande avanço da
tecnologia exigem dos cursos universitários a existência de uma permanente
investigação articulada com a produção do saber e de novas tecnologias.

•

Demanda por uma formação crítica e cidadã de profissionais – a
instituição de Ensino Superior, além de formar profissionais críticos para o
exercício da cidadania em sua prática na sociedade, forma também dirigentes,
atuantes na consolidação da democracia.

A flexibilização curricular implica, ainda, a adoção de práticas pedagógicas
que privilegiem o ensino em forma e ritmo compatíveis com a realidade
econômica, social e cultural do estudante, permitindo-lhe acompanhar a
evolução dos conhecimentos produzidos que mudam em uma velocidade sem
precedentes na sociedade contemporânea.
A flexibilização se traduz, por exemplo, na possibilidade de o estudante
levar a sua formação para além dos limites tradicionais da aprendizagem
disciplinar em sala de aula, ou seja, a possibilidade de o aluno ampliar sua
formação em qualquer campo do conhecimento com base estrita no seu
interesse. Esta forma de operacionalizar a flexibilização recebe na organização
curricular a denominação de atividades complementares.
As vantagens são, neste caso, estimular a visão crítica do saber e
responder às aspirações individuais por algum tipo de conhecimento particular.
Além disto, propicia maior versatilidade na formação, podendo ser útil na
definição do perfil do estudante para responder a um anseio de fundamentação
acadêmica ou de demanda elevada da sociedade em algum momento específico.
Nesta opção, o estudante será estimulado a buscar o conhecimento em áreas do
saber sem nenhuma conexão aparente com a linha básica de atuação do curso.
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As atividades complementares, portanto, constituem parte integrante do
Projeto Pedagógico do Curso e se caracterizam como instrumento de integração
do estudante com a realidade social, econômica, cultural, do trabalho e de
iniciação à pesquisa, propiciando oportunidade de participação em variados
ambientes de estudo.
A política para as atividades complementares no Uni7 tem fundamento nas
seguintes diretrizes:
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•

serão, necessariamente, planejadas, orientadas e acompanhadas por
docentes do curso, de modo a serem direcionadas ao melhor atendimento ao
projeto pedagógico;

•

incentivarão o estudante a participar de experiências diversificadas que
contribuam para a sua formação humana e profissional, atendendo às
diretrizes curriculares da sua área de formação, valorizando – por meio da
atribuição de horas – o envolvimento do estudante em atividades de interesse
acadêmico;

•

serão caracterizadas por uma gama variada de atividades, de livre escolha do
estudante, a serem ofertadas por iniciativa da Instituição, ou por solicitação
dos interessados, envolvendo atividades de pesquisa, sob a forma de iniciação
científica, atividades de extensão em suas formas variadas de cursos de
atualização e aperfeiçoamento e projetos de consultoria e de ação
comunitária, atividades de monitoria e disciplinas em outros cursos da
Instituição, bem como cursos e eventos acadêmicos em outras instituições;

•

irão diversificar e enriquecer a formação oferecida na graduação, por meio da
participação do corpo discente em tipos variados de eventos, dependendo
exclusivamente da iniciativa e do dinamismo de cada estudante;

•

disponibilizarão amplo acesso interdisciplinar do conhecimento, visando ao
enriquecimento das informações propiciadas pelo curso e a formação integral
do estudante, quer por meio da flexibilização, quer por intermédio do
aprofundamento temático e interdisciplinar, possibilitando, ainda, ao
estudante, traçar trajetória autônoma e particular;

•

favorecerão o desenvolvimento da habilidade de "aprender a aprender", de
forma que os futuros profissionais, ao longo de sua permanência na
graduação, possam apropriar-se dos modos de produção do conhecimento de
sua área profissional;

•

contribuirão para a operacionalização dos princípios curriculares da
interdisciplinaridade, da articulação teoria e prática e da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão;

•

promoverão a sensibilidade dos estudantes de graduação para a ideia de
formação continuada, promovendo o desenvolvimento da autonomia
necessária para dar prosseguimento à própria formação, dotando os
graduandos de condições para que sejam coautores de sua formação inicial,
preparando-os, assim, para que assumam por inteiro sua permanente
formação continuada; e

•

contemplarão o entendimento de que um curso é um percurso, ou seja, que
pode haver opções de trajetórias, que cada estudante terá um grau de
liberdade relativamente amplo para definir o seu percurso (curso) e que
existe a possibilidade de contemplar, além de uma formação em área
específica do saber, uma formação complementar em outra área.
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4.4. POLÍTICA PARA A EXTENSÃO
A LDB, no inciso VI do Art. 43, estabelece como um dos objetivos do
Ensino Superior “estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente,
em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade”. Dessa forma,
a extensão poderá também ser entendida como serviços que o Uni7 presta à
sociedade, ensejando opções de ação que atendam às reais expectativas e
problemáticas da população e, ainda, ser considerada um espaço fértil para o
exercício e conquista da emancipação crítica, tanto da comunidade acadêmica
quanto da sociedade.
As diretrizes que norteiam a política de extensão do Uni7 são:
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•

desenvolver a extensão em todos os cursos, como um dos instrumentos de
formação profissional, por constituir eixo de articulação entre o ensino e a
iniciação científica;

•

compreender os projetos de extensão como um conjunto de atividades de
caráter educativo, cultural ou científico, desenvolvido com origem nas
coordenações de cada curso, por meio de ações sistematizadas, deliberadas
pelo CONSEPE;

•

desenvolver eventos (cursos, fóruns, congressos, seminários, viagens,
semanas acadêmicas, simpósios e outros) entendidos como atividades de
caráter técnico, científico ou cultural, objetivando o acesso da comunidade às
diversas áreas do conhecimento;

•

priorizar projetos de relevância social que venham ao encontro das
necessidades da sociedade, sobremodo das comunidades situadas próximas
às instalações do Uni7, de forma que sejam possíveis uma intervenção mais
eficaz e a mensuração dos resultados;

•

priorizar
projetos
de
natureza
interdisciplinar
contextualização das ações em uma perspectiva
transformação social;

•

estabelecer parcerias com entidades e instituições da sociedade civil e órgãos
governamentais para a elaboração e execução de atividades de extensão;

•

articular o ensino e a iniciação científica com as demandas sociais, referentes
às áreas da Educação, da gestão, da comunicação, do direito e das
tecnologias da informação, buscando o comprometimento da comunidade
acadêmica com os interesses e necessidades da sociedade;

•

estabelecer um fluxo bidirecional entre o conhecimento acadêmico e o
popular, buscando a produção de conhecimentos resultantes do confronto
com a realidade e a democratização do conhecimento acadêmico;

•

promover atividades de apoio e estímulo à organização, participação e
desenvolvimento
das
comunidades,
embasadas
em
princípios
de
sustentabilidade e do empreendedorismo; e

•

buscar nas atividades de extensão subsídios para a reavaliação dos conteúdos
programáticos das disciplinas e cursos.
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4.4.1. Política para Iniciação Científica
O Uni7 entende que a iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá
acesso, desde o início da vida humana, à não aceitação de qualquer resposta
pré-fabricada ou de qualquer certeza que esteja em contradição relativamente
aos fatos.
A iniciação científica conduz à formação da atitude científica do estudante
que se reflete no desempenho do profissional capacitado a enfrentar os novos
desafios, que são a tônica de um mundo globalizado e competitivo. O Uni7
busca, com esta iniciativa, criar condições para que estudantes se transformem
em pesquisadores.
Nos programas de iniciação científica, abertos às áreas do conhecimento
que abrigam os cursos oferecidos pelo Uni7, os estudantes trabalham em seus
projetos sob a orientação de um professor designado para tal.
As diretrizes que norteiam a política de iniciação científica do Uni7 são:
•

incentivar a produção científica discente própria ou em colaboração com seus
orientadores, visando à criatividade e à crítica;

•

contribuir para o desenvolvimento de formas de pensamento que assegurem
a sua clareza e o poder crítico, construtivo e independente;

•

incentivar o estudante não só a observar a realidade, mas também a dialogar
com ela e a agir sobre ela, por meio dos procedimentos que caracterizam o
trabalho científico - o teste, a dúvida, o desafio - que, por sua vez, desfazem
a tendência meramente reprodutiva da aprendizagem;

•

aprimorar o espírito analítico-crítico e desenvolver o espírito científico do
estudante universitário;

•

incrementar a participação dos estudantes em programas de iniciação
científica, promovidos pela Instituição;

•

ampliar e fortalecer as atividades de iniciação científica, assim como outros
programas especiais dirigidos ao aperfeiçoamento do alunado de graduação;

•

subsidiar a iniciação científica por bolsas oferecidas aos estudantes, que
consistem em ajuda de custo ou desconto na mensalidade do Uni7; e

•

incentivar o estudante da graduação a dar continuidade aos seus estudos por
meio de cursos de pós-graduação - especialização, mestrado e doutorado.

A Instituição mantém regulamentadas as atividades de iniciação científica
por meio de regulamento próprio, no qual apresenta as regras para que
estudantes e professores possam participar do Programa de Iniciação Científica
do Uni7.

4.5. POLÍTICA PARA A GESTÃO DE PESSOAS
Toda e qualquer organização depende, em maior ou menor grau, do
desempenho dos seus funcionários para seu sucesso. Por esse motivo, se
organiza para gerenciar e orientar o comportamento humano no seu ambiente de
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trabalho. Assim, o Uni7, logo no início de suas atividades, fez constar no seu
planejamento estratégico, as políticas da gestão de pessoas.
Neste sentido, o Uni7 elaborou um conjunto de políticas e diretrizes gerais
que delimitam as ações da gestão para o corpo docente, funcionários técnicoadministrativos e corpo discente. Ficou compreendido pelos gestores dessa
instituição que a normatização das políticas da gestão de pessoas é uma
atividade estratégica. Desta maneira, entende-se que, ao definir essas políticas,
o Uni7 envia à sua comunidade acadêmica e funcional mensagens que dizem
respeito às crenças e valores mais profundos dos seus gestores.
Nesta perspectiva, a política que norteou o Uni7 na estruturação de um
corpo de recursos humanos orgânico à filosofia institucional teve como base as
seguintes diretrizes gerais:
•

manter o corpo docente e os funcionários
comprometidos com a missão do Uni7;

técnico-administrativos

•

manter um ambiente de relacionamento respeitoso, valorizando a confiança, a
lealdade e a ética profissional;

•

assegurar processos de seleção e promoção baseados nos princípios da
competência e do perfil do profissional do Uni7;

•

promover o desenvolvimento e a capacitação do corpo docente e dos
funcionários técnico-administrativos por meio de programas de Educação e
treinamento/aperfeiçoamento;

•

manter políticas de remuneração e benefícios de acordo com as boas práticas
do mercado de trabalho;

•

regulamentar um plano de carreira docente, tendo em vista assegurar o
enquadramento na categoria, na classe e no nível;

•

manter um ambiente de trabalho adequado, oferecendo
necessários para um bom desenvolvimento profissional;

•

incentivar o trabalho em equipe, proporcionando um ambiente participativo
que estimule a atuação dos profissionais na implementação de suas tarefas,
instrumentalizando-os para o exercício das atividades de ensino, pesquisa e
extensão, assim como a iniciação cientifica, serviços e gestão acadêmica do
Uni7;

•

assegurar que todos os funcionários do Uni devem trabalhar para atuar com
responsabilidade social, contribuindo para desenvolvimento da sociedade; e

•

proporcionar segurança e qualidade de vida no trabalho a todos os que
participam da execução das atividades do Uni7.

os

recursos

4.5.1. Políticas para o corpo docente
Para a implantação de seu PPI, o Uni7 deve contar com um corpo docente
com as condições de manifestar constantemente o máximo de sua
potencialidade. Para isto, possui uma série de políticas que norteiam as ações de
seu quadro de professores.
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O Uni7 compreende a política de qualificação do corpo docente englobando
as diretrizes que capacitam e incentivam a atuação docente por meio de planos e
programas de capacitação e de carreira docente.
Ao fomentar uma política de capacitação docente, o Uni7 compromete-se
em facilitar, aos seus professores, oportunidades de adquirir conhecimentos e
informações e, como consequência desta atitude, fortalecer os pilares da
qualidade de Ensino Superior, nos quais a titulação é um dos critérios de
avaliação direta e indireta dos cursos que atualmente oferece.
A capacitação compreende os programas de aperfeiçoamento, pósgraduação e demais atividades técnicas, científicas e culturais no âmbito do
Uni7, ou que venham a ser estabelecidos por força de convênios ou constituição
própria. A política que norteia a estruturação de um corpo docente devidamente
qualificado tem como base as seguintes diretrizes:
•

fomentar e incentivar a participação dos docentes do Uni7 em atividades
internas e externas de formação, capacitação, aprimoramento e
ressignificação, desde que sejam de interesse institucional;

•

contratar mestres e doutores em áreas essenciais;

•

contratar o maior número possível de docentes em regime integral;

•

qualificar adequadamente o pessoal técnico-administrativo, de modo a
assegurar a melhoria da produtividade no desempenho de suas funções; e

•

incentivar a participação em treinamentos, seminários e eventos.

4.5.2. Carreira
O plano de carreira é um instrumento de valorização do magistério e de
proteção aos docentes, constituindo-se, também, como importante elemento de
estímulo ao ingresso na carreira e ao contínuo aperfeiçoamento profissional e
pessoal. Sua implementação nas instituições de Ensino Superior reflete
beneficamente na qualidade dos cursos oferecidos, propiciando o aprimoramento
do processo educacional e, em sentido mais abrangente, contribuindo para o
avanço da área de Educação como um todo.
A legislação fornece elementos que permitem assegurar a necessidade de
implantar planos de carreira nas instituições que ministram Ensino Superior,
qualquer que seja a sua natureza - universidade, centro universitário ou
faculdade.
Com o intuito de institucionalizar as relações de trabalho, o Uni7 elaborou
o seu plano de carreira docente, no qual procurou privilegiar as diversas formas
de vínculo empregatício necessárias ao seu funcionamento. Tal plano normaliza
os critérios de ingresso, enquadramento, ascensão, regime de trabalho e
remuneração, bem como as vantagens concedidas aos integrantes do seu corpo
docente.
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O plano de carreira docente é o instrumento básico que disciplina as
relações entre o Uni7 e seus professores. Adota como eixo condutor a
valorização de seus recursos humanos essenciais, com vistas a atingir os
objetivos de desenvolvimento e eficiência institucional. Propicia a realização
pessoal do docente, em adição à estratégia de fazer com que cada um se
considere agente de melhoria e transformação dos cursos e da Instituição.
Tem por finalidade estabelecer princípios, diretrizes, normas e mecanismos
operacionais, com vistas a recrutar, profissionalizar, aperfeiçoar, promover e
remunerar o corpo docente e o corpo administrativo adequadamente,
propiciando o seu envolvimento com o programa de trabalho da Instituição.
O plano oferece as melhores condições salariais ao corpo docente na área
da Educação, comparadas às praticadas pelo mercado de trabalho local,
estimulando e facilitando assim uma opção pessoal mais consistente e
gratificante. Além das atividades de magistério, o docente terá a oportunidade de
prestar serviços de extensão à comunidade local e desenvolver trabalhos de
pesquisas que poderão resultar em benefícios significativos à comunidade
envolvida, sob os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos.
O plano de carreira docente do Uni7 está adequado aos projetos
pedagógicos dos cursos e às peculiaridades da Instituição, assegurando
viabilidade técnica. É também condizente com as condições de disponibilidade
financeiras necessárias à sua implantação. Assim, constitui-se num instrumento
gerencial valioso, que visa a garantir o sucesso de um planejamento estratégico,
do aperfeiçoamento e da execução da política da gestão de pessoas do Uni7.
A política que norteia a estruturação do plano de carreira docente tem
como base as seguintes diretrizes:
•

racionalizar os quantitativos de docentes, concentrando e disponibilizando
maior volume de horas-aula para cada docente, dentro dos limites possíveis e
viáveis, valorizando e aumentando os ganhos remuneratórios e os níveis de
satisfação;

•

realizar o ingresso mediante seleção de provas e títulos nas categorias da
carreira, com enquadramento nos níveis determinados no plano de carreira;

•

valorizar a experiência docente e a produção científica como instrumentos de
avaliação de desempenho do corpo docente;

•

realizar, anualmente, a avaliação de desempenho dos docentes para fins de
promoção no plano de carreira;

•

atrair, desenvolver e reter os melhores professores; e

•

aumentar o nível de valorização dos professores, utilizando sistema de
remuneração que reconheça méritos e valores

4.5.3. Corpo técnico-administrativo
O Uni7 entende como política de capacitação do pessoal técnicoadministrativo o conjunto de ações destinadas a proporcionar ao colaborador o
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direcionado

à

A capacitação dos funcionários, no âmbito da política institucional, é
considerada meta prioritária, enfatizando a qualificação e a atualização
sistemática dos recursos humanos para o exercício pleno e eficiente de suas
atividades.
A política que norteia a capacitação dos técnicos administrativos do Uni7
tem como base os princípios postos na sequência:
•

capacitação profissional - envolvendo treinamento e aperfeiçoamento dos
conhecimentos e das habilidades necessárias ao desempenho das atribuições
profissionais;

•

capacitação gerencial - entendida como formação que propiciará ao
funcionário a oportunidade de fazer uma carreira, preparar-se e qualificar-se
para o exercício de funções de natureza gerencial;

•

Educação e capacitação em sentido amplo - permitindo ao funcionário o
acesso ao conhecimento socialmente produzido, envolvendo, dentre outros, a
participação em congressos, seminários, encontros, simpósios em áreas afins,
ou palestras; e

•

compromisso profissional - privilegiar os processos formais e informais de
Educação e capacitação, incluindo a pós-graduação. O título de pós-graduação
stricto sensu deve representar o reconhecimento pelo término da formação
acadêmica formal do colaborador para o exercício de suas atribuições
funcionais de apoio ao ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão no
Uni7.

A política que norteia a capacitação dos colaboradores do Uni7 tem como
base as seguintes diretrizes:
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•

promover a melhoria da eficiência do pessoal técnico-administrativo, da
qualidade dos serviços prestados e da satisfação do usuário dos serviços
prestados;

•

propiciar a adequação dos funcionários aos novos perfis profissionais da sua
área de atuação, em sintonia com o panorama globalizado, caracterizado por
gestão proativa, esforços cooperativos, ações compartilhadas e tecnologia da
informação;

•

promover a valorização profissional, pela busca da Educação permanente para
desenvolvimento de competências com vistas ao aprimoramento da produção
de bens e serviços, de acordo com a expectativa do cliente;

•

estimular o aumento do nível de motivação dos funcionários;

•

aprimorar a racionalização do uso dos recursos alocados para a capacitação;

•

usar o planejamento institucional em âmbito local, análises individuais e de
equipes e a avaliação de desempenho como instrumentos de identificação de
demanda de capacitação;

•

avaliar os resultados decorrentes das ações de capacitação;

•

promover o levantamento das necessidades de Educação e de capacitação dos
funcionários, visando a adequar a programação às demandas dos diversas
setores, em consonância com os objetivos institucionais;
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•

propiciar ao funcionário a aquisição de independência por meio de
treinamento, criatividade e competitividade para o desempenho profissional;

•

capacitar para o desenvolvimento de ações a gestão voltadas para a
qualidade socialmente referenciada; e

•

buscar o desenvolvimento integrado do funcionário, capacitando-o para o
exercício de atividades de forma articulada com a função social do Uni7.

4.5.4. Corpo discente
O Uni7, por intermédio de seus diversos serviços, visa a proporcionar aos
seus estudantes as melhores condições de permanência e maior participação nas
atividades. Assim, desenvolve um amplo projeto político de apoio ao discente,
visando a envolver, motivá-lo e incentivá-lo na constituição de sua carreira
durante o período de graduação.
Põe, ainda, à disposição de estudantes e professores órgãos auxiliares da
administração acadêmica, como biblioteca, setor de recursos audiovisuais,
laboratórios, serviço de assistência jurídica etc.
O corpo discente do Uni7 é formado por estudantes matriculados em
cursos de graduação, pós-graduação, extensão e aperfeiçoamento em
conformidade com as normas específicas de cada curso.
4.5.5. Acesso, seleção e permanência
O ingresso nos cursos de graduação, sob qualquer forma, é feito mediante
seleção, fixada pelo CONSUNI.
As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual
devem constar os cursos oferecidos, com as respectivas vagas, turmas, os
prazos de inscrição, a relação e o período das provas, testes, entrevistas ou
análise de currículo escolar, os critérios de classificação e desempate e demais
informações úteis.
A divulgação do edital é promovida de acordo com a legislação e normas
vigentes, e os critérios e normas de seleção e admissão devem levar em conta os
efeitos destes sobre a orientação do ensino médio e a articulação com os órgãos
normativos dos sistemas de ensino.
O Uni7 divulgará aos candidatos ao processo seletivo, após a publicação
do edital:
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•

a qualificação do seu corpo docente em efetivo exercício nos cursos de
graduação;

•

a descrição dos recursos materiais à disposição dos estudantes, como
laboratórios, computadores, acesso às redes de informação e acervo das
bibliotecas;

•

o elenco dos cursos reconhecidos e dos cursos em processo de
reconhecimento, assim como dos resultados das avaliações realizadas pelo
Ministério da Educação; e
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o valor dos encargos financeiros a serem assumidos pelos estudantes e as
normas de reajuste aplicáveis ao período letivo a que se refere o processo
seletivo.

4.5.6. Nivelamento
O Uni7 considera o processo seletivo como o momento prévio de análise
do perfil do recém “ingressante”. Com base nesse processo e em conjunto com a
avaliação em sala de aula (esta é vista como um processo diagnóstico) que
aponta e corrige os rumos do processo de ensino e aprendizagem, é planejado o
nivelamento dos estudantes.
Objetivando melhor desempenho do corpo discente nas diversas
disciplinas dos cursos oferecidos, o Uni7 norteia a sua política de nivelamento
nas seguintes diretrizes:
•

estabelecer processo capaz de permitir que o recém-admitido tenha o seu
perfil redefinido e aprimorado, condição fundamental para o alcance da
competência acadêmica;

•

estabelecer as ações para a política de nivelamento com origem do
conhecimento do perfil socioeconômico dos novos estudantes;

•

implementar ações voltadas para a oferta das disciplinas especiais, orientadas
para as maiores dificuldades apontadas pelos estudantes, e atividades
direcionadas a mudanças comportamentais;

•

propiciar ao estudante recém-admitido conhecimento básico em disciplinas de
uso fundamental aos seus estudos universitários;

•

proporcionar um aumento qualitativo no conhecimento do estudante em
relação ao ensino básico de Matemática e Língua Portuguesa;

•

provocar uma modificação da atitude do estudante em relação ao ensinoaprendizagem, ou seja, incentivar a autoaprendizagem;

•

minimizar a deficiência dos estudantes em relação ao conteúdo de Matemática
e Língua Portuguesa do Ensino Médio; e

•

desenvolver a capacidade de análise de problemas e de sua resolução.

4.5.7. Bolsa
O programa de apoio institucional ao estudante tem como objetivo definir
e promover uma política compensatória que contribua para a permanência do
estudante no Uni7, possibilitando-lhe inclusive melhor desempenho nas
atividades acadêmicas. Desde o início, observa-se que o poder aquisitivo dos
estudantes dificulta sua manutenção nos cursos em que estão matriculados, o
que incorre em aumento vetorial do número de pedidos de mais bolsas. O
número de bolsistas depende do orçamento anual do Uni7 e do quantitativo de
estudantes inscritos.
A política para concessão de bolsas no Uni7 privilegiará as modalidades
ora expressas:
88
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•

Bolsa-auxílio - destina-se a estudantes com uma comprovada carência
socioeconômica, podendo ser total ou parcial. As solicitações protocolizadas
são selecionadas por meio dos dados socioeconômicos declarados, após os
candidatos passarem por uma entrevista na qual serão considerados os
critérios de carência. A manutenção da bolsa está condicionada ao
desempenho acadêmico (atividades de ensino, pesquisa e extensão) e
adimplência financeira, quando couber.

•

Bolsa FIES - o Fundo de Financiamento ao Estudo do Ensino Superior - FIES
- foi criado pelo Governo federal para financiar os estudos de estudantes com
poucos recursos. Consiste em programa do Governo federal que financia, por
meio da Caixa Econômica, as mensalidades do estudante. A devolução do
empréstimo é iniciada após a conclusão do curso.

•

Bolsa de Demanda Social - concedida ao estudante ou candidato do
processo seletivo de graduação, selecionado pelo Programa Universidade para
Todos (PROUNI) e pelo Uni7 e que atenda aos critérios estabelecidos para o
Programa.

•

Bolsas Acadêmicas - as bolsas acadêmicas são destinadas aos estudantes
de graduação, para o desenvolvimento de atividades, sob supervisão de um
docente-orientador. Envolvem as categorias de monitoria, extensão e
iniciação científica.
-

Monitoria - é uma atividade ligada à área de ensino, com vínculo junto
aos órgãos didáticos;

-

Iniciação Científica – visa a proporcionar aos estudantes do Uni7 a
iniciação

científica

sob

a

orientação

de

um

docente

pesquisador,

incentivando, assim, a produção científica no Uni7; e
-

Extensão - tem por finalidade possibilitar a interlocução teoria/prática,
contribuindo para uma efetiva ação transformadora da Instituição e da
sociedade, mediante interação recíproca.

A política que norteia a concessão de bolsas tem como base as seguintes
diretrizes:
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•

adequar as exigências legais e atendimento às aspirações estudantis,
garantindo a permanência do estudante no Uni7 e proporcionando-lhe a
conclusão de seu curso dentro dos requisitos de qualidade estabelecidos;

•

criar oportunidades de complementação acadêmica aos estudantes da
graduação e propiciar práticas coletivas de trabalho por meio do
desenvolvimento de projetos de estudos individuais ou em grupo ao longo do
curso;

•

ensejar aos estudantes de graduação do Uni7 as condições necessárias para
aplicar os conhecimentos acadêmicos em atividades de extensão, junto à
comunidade e o consequente retorno destes conhecimentos, reelaborados
com base nos problemas e soluções encontradas na prática;

•

possibilitar ao estudante da graduação, por intermédio da bolsa de monitoria,
auxiliar os docentes nas atividades de caráter técnico-didático no âmbito de
determinada disciplina, basicamente nas aulas práticas, com origem em vagas
e critérios determinados pela Diretoria Geral;
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•

propiciar ao estudante carente acesso a um ensino de qualidade, por
intermédio das bolsas assistenciais; e

•

aderir ao FIES e ao PROUNI, para possibilitar que estudantes
economicamente mais carentes, cujos agregados familiares não consigam,
por si, fazer face aos encargos inerentes à frequência aos cursos pretendidos,
possam cursá-los.

4.6. APOIO
O Uni7 tem como propósito promover e incentivar a participação dos
discentes em ciclos de debates, conferências, jornadas, mesas-redondas, oficinas
de trabalho, workshops, produção e incorporação de tecnologias apropriadas e
seminários, entre outros, e, ainda como meta incentivar a participação discente
em grupos de pesquisa, programas de iniciação científica e programa de
extensão.
A organização curricular dos diversos cursos possibilita a realização de
eventos dentro do próprio Uni7, bem como a participação dos estudantes em
atividades extramuros, objetivando a inter e a transdisciplinaridade.
4.6.1. Apoio pedagógico
O Uni7 fornecerá o acompanhamento didático-pedagógico, visando a
auxiliar o estudante a vencer as dificuldades encontradas na aprendizagem e de
sua adaptação ao curso e às atividades de ensino, pesquisa e extensão.
O desempenho do educando é acompanhado, a fim de possibilitar opções
que favoreçam uma aprendizagem adequada. Os estudantes calouros, por
exemplo, recebem orientação acadêmica e meios para sua adaptação ao novo
ambiente e para a utilização, de modo adequado, dos serviços que lhe são
oferecidos.
O Núcleo Didático-Pedagógico é o órgão responsável pelas ações de
orientação aos estudantes, procurando solucionar e encaminhar os problemas
surgidos, tanto no desempenho acadêmico quanto em assuntos que tenham
reflexo nesse desempenho.
O Núcleo Didático-Pedagógico dispõe de um profissional responsável para
atender as demandas da Instituição decorrentes das dificuldades surgidas nos
processos de aprendizagem e de interações sociais, dos quais participam os
diversos segmentos. Dentre as atividades desenvolvidas pelo Núcleo, destaca-se
a reflexão coletiva sobre as questões consideradas fundamentais na relação de
ensino-aprendizagem, que resultam em ações direcionadas a situações de
natureza geral e, quando necessário, a atendimentos específicos.
Uma das funções do núcleo é acompanhar e sugerir propostas de
intervenção adequadas com base nas solicitações dos coordenadores e
professores de cada curso. Ademais, o Núcleo constitui espaço de provocação de
debates atualizados sobre o entendimento das perspectivas e possibilidades de
realização dos desafios e dilemas que se mostram no atendimento à pluralidade
e singularidade envolvidas na aprendizagem.
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A política que norteia o apoio aos estudantes tem como base as seguintes
diretrizes:
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•

oferecer apoio psicopedagógico ao estudante na busca de soluções de fatores
subjacentes às suas atividades cotidianas, que contribuem frequentemente
para a eclosão de um desajuste emocional com reflexo negativo no
rendimento escolar, resultando muitas vezes na desistência/evasão;

•

suprir as carências de informação e sustentação psicológica na opção
profissional, que frequentemente se fazem refletir no desempenho acadêmico
e na saúde mental do estudante, acompanhando-os, quando necessário;

•

identificar as necessidades especiais dos acadêmicos portadores de
deficiências permanentes ou temporárias, adequando os espaços e
equipamentos do Uni7, qualificando seu pessoal técnico e administrativo para
melhor atendê-los;

•

manter atualizado o Portal do Estudante, com o objetivo de disponibilizar
todas as informações da Instituição e da vida acadêmica;

•

discutir a política de estágio com instituições públicas e privadas, respeitando
a diversidade das áreas de formação profissional e assegurando a participação
de representantes dos diversos cursos;

•

centralizar e padronizar a divulgação de oportunidades de estágio dentro do
Uni7, apoiando os estudantes na procura de estágios e colocação profissional;

•

firmar convênio/parceria com empresas para contratação de estudantes para
Estágio, programas trainees e contratação efetiva;

•

aparelhar o acadêmico para superar as exigências do mercado laboral,
trabalhando os aspectos que envolvem o comportamento em entrevistas e
dinâmicas de seleção, bem como conceitos de liderança, motivação e proatividade no trabalho;

•

apoiar e incentivar a organização de empresas juniores como um espaço
importante de aprendizagem;

•

articular e coordenar ações que promovam a ampliação do universo
sociocultural e artístico dos estudantes, bem como sua inserção em práticas
esportivas;

•

apoiar as iniciativas estudantis na promoção de atividades culturais, artísticas
e recreativas;

•

fomentar a criação de centros de convivência universitária, favorecendo o
acesso do alunado às atividades artístico-culturais;

•

organizar atividades (palestras, encontros, seminários etc.) de caráter
preventivo e informativo sobre temas relevantes para a juventude;

•

estimular a participação estudantil nas atividades de ensino, extensão e
iniciação científica;

•

valorizar os recursos do Uni7 para implementar as políticas propostas, por
meio da potencialização dos espaços físicos e serviços e a articulação das
diversas instâncias universitárias;

•

garantir condições de apoio ao ensino e efetivar ações de acompanhamento
acadêmico; e

•

promover pesquisas de satisfação do corpo discente e docente envolvendo
aspectos administrativos, sociais, acadêmicos, de infraestrutura, entre outros.
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4.6.2. Intercâmbios
Vive-se a época em que a globalização rompe barreiras comerciais e
culturais, impondo novas exigências ao profissional das mais diversas áreas.
Decorre deste fato maior demanda de profissionais que dominem mais de um
idioma, conheçam novas culturas, mantenham contatos com tendências e
saberes de centros mais avançados e sejam detentores de modernas tecnologias
e pesquisa de vanguarda. Por isto, fomentar a busca de informações e inovações
é a nova ordem expressa ao Ensino Superior brasileiro.
Assim sendo, o Uni7 entende que, como instituição de Ensino Superior de
vanguarda, deve buscar novas formas de parceria com os diversos setores
componentes da sociedade, de modo a estabelecer com seu entorno uma relação
marcada pela crítica e pelo caráter proativo; e deve fazê-lo do lugar que lhe é
próprio e com os recursos que lhe são específicos.
As características das sociedades modernizadas – da exploração não
predatória da natureza à formação de quadros com permanente renovação da
qualificação profissional, do acesso de camadas cada vez mais amplas da
população aos bens resultantes do desenvolvimento às estratégias de
enfrentamento da degradação da vida nas grandes cidades – demandam a posse
e o manejo de recursos de conhecimento cada vez mais sofisticados.
De modo específico, cabe estudar as formas de uma atuação que
estabeleça alvos e objetivos estratégicos a serem atingidos. A medida que o
desenvolvimento nacional, entendido em toda a sua amplitude, depende, na
contemporaneidade, da posse e do manejo de capital intelectual, cabe às
instituições de Ensino Superior proporem e lutarem pela implementação de
novas parcerias indutoras de crescimento. Procedimentos que permitam
incrementar o impacto do conhecimento – caracterizado na diversidade de suas
modalidades – na vida social devem ser objeto de atenção, bem como as
medidas capazes de reduzir o tempo decorrido entre a produção do
conhecimento e sua efetivação social.
Com esteio nessas considerações, o Uni7 optou por estabelecer e
implementar uma política de intercâmbio institucional que deve, antes de tudo,
estimular a comunidade acadêmica - docentes, estudantes e funcionários - a
utilizar as parcerias para a busca de seus objetivos de ensino, pesquisa (iniciação
científica), extensão, formação de recursos humanos e desenvolvimento
institucional.
A política de intercâmbio prevê convênios com instituições nacionais e
internacionais, com órgãos governamentais ou com a comunidade externa em
geral, numa relação bidirecional.
A política que norteia os programas de intercâmbio interinstitucional tem
como base as seguintes diretrizes:
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•

viabilizar ações conjuntas de práticas em áreas específicas, atendendo
necessidades e expectativas regionais, buscando a solução de problemas
emergentes e visando à promoção e ao desenvolvimento social;

•

desenvolver e coordenar a política de cooperação interinstitucional, nacional,
regional e local, para a efetiva inserção do Uni7, em cumprimento aos seus
objetivos gerais, estatutários e regimentais;

•

promover a cooperação interinstitucional universitária por meio do ensino,
pesquisa/iniciação científica e extensão;

•

conscientizar e estimular a comunidade acadêmica (docentes, funcionários e
estudantes) a se valer das disponibilidades decorrentes de convênios e
intercâmbios internacionais e nacionais para o atendimento de suas
necessidades;

•

fomentar o incentivo à participação e divulgação das informações sobre
oportunidades para participação e formação de redes de pesquisa/iniciação
científica, intercâmbios em projetos com outras instituições e candidaturas a
bolsas de estudos;

•

firmar parcerias com estabelecimentos de ensino, agências de intercâmbio,
órgãos empresariais e governamentais para permitir o desenvolvimento de
atividades acadêmicas, viagens de estudos, palestras, cursos de língua
estrangeira e de especialização, estágios e atividades de pesquisa/iniciação
científica relacionados a variados setores de estudo;

•

priorizar a integração de ações que visem a potencializar o desempenho intra
e interinstitucional por meio da qualificação técnica e humana na
diversificação e na especificidade das atividades de trabalho;

•

privilegiar eventos que busquem o desenvolvimento de habilidades e atitudes
para o desenvolvimento da competência coletiva na gestão institucional e o
intercâmbio de conhecimentos entre profissionais;

•

fomentar e consolidar o intercâmbio do Uni7 com outras instituições nacionais
e internacionais, visando a promover a mútua cooperação e a
internacionalização do Uni7, por meio de acordos e convênios e outras formas
de parceria, na execução de programas, projetos e eventos de interesse
comum;

•

fomentar o diálogo - parceria - interinstitucional como fator gerador de
sustentabilidade do Uni7 e da sociedade, tendo por motivação a reflexão ética
e a busca do bem-estar social;

•

enfatizar o caráter participativo dos pactos de mútua colaboração, mediante o
envolvimento da comunidade universitária nos acordos e convênios
celebrados;

•

vincular, sempre que possível e oportuno, estudantes do Uni7 na execução
das parcerias, como forma de iniciação no exercício profissional e de
treinamento em serviço;

•

viabilizar a interação dos campos teóricos e práticos e o intercâmbio de
conhecimentos com instituições educacionais e com os diversos segmentos do
mercado, de modo a sempre privilegiar as várias situações adversas e propor
soluções compatíveis em um setor altamente dinâmico e flexível;

•

acelerar o processo de crescimento do Uni7, com ganhos de produtividade,
com a assimilação de experiências bem-sucedidas acontecidas em outras
instituições ou da contratação indireta de profissionais e especialistas
capacitados em algumas das suas áreas de atuação;
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•

priorizar o desenvolvimento da pesquisa/iniciação científica em todas as áreas
do conhecimento, com vistas ao avanço científico, à promoção da inovação
tecnológica, ao intercâmbio e à divulgação científica e tecnológica,
contribuindo significativamente para a formação de recursos humanos; e

•

promover a inovação tecnológica, o intercâmbio e a divulgação científica,
tecnológica, cultural e artística.

4.6.3. Acompanhamento ao egresso
O programa de acompanhamento aos egressos tem como objetivo
estreitar o relacionamento entre o Uni7 e seus ex-estudantes, de graduação e
pós-graduação, desencadeando ações de aproximação, contato direto e
permanente, por meio de todas as formas de comunicação possíveis e viáveis,
incluindo um espaço on-line.
O programa, que teve origem no curso de Administração, expressa o
compromisso da Instituição com seu estudante. Procura mantê-lo informado
sobre notícias da sua área de formação, informações técnico-científicas, eventos
(jornadas, congressos, cursos de atualização), atividades de formação
continuada, oportunidades de pós-graduação, chances de emprego, além de
encontros com colegas de turma. Destina-se, ainda, à organização de jornadas e
congressos sobre temas atuais, mantendo o ex-estudante atualizado no seu
campo de atuação profissional.
Para fortalecer ainda mais o vínculo com o egresso, o Uni7 possui uma
política de descontos para cursos de pós-graduação e extensão. Desse modo,
egressos usufruem variadas formas de desconto em eventos e cursos
promovidos pela Instituição ou em parceria. Além disso, a cada turma de
formandos, é possibilitada a concessão de uma bolsa integral de estudos nos
cursos de pós-graduação.
Nesta parceria, o ex-estudante informará os resultados alcançados no
campo profissional, as dificuldades encontradas após o término da graduação,
bem como sugestões para melhorar e garantir a qualidade dos cursos oferecidos.
O atendimento ao egresso tem como objetivos:
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•

promover a manutenção do intercâmbio do Uni7 com os egressos dos seus
cursos;

•

convidar o egresso para proferir palestras, relatos de experiências
profissionais e ministrar cursos de média e curta duração, estimulando-o na
produção do conhecimento sobre sua prática profissional;

•

avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação acadêmica
adquirida;

•

avaliar a adequação dos currículos; e

•

levantar e analisar trajetórias profissionais, gerando políticas institucionais de
formação continuada.

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL |

-95-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

2016-2021

4.7. POLÍTICA PARA RESPONSABILIDADE SOCIAL
A compreensão e a prática da responsabilidade social é uma tarefa
complexa para as instituições de Ensino Superior brasileiras. Alguns avanços
significativos já foram conquistados nos últimos anos, mas ainda há muito o que
ser feito para que se efetive uma relação orgânica entre as instituições
universitárias e a sociedade brasileira.
As pessoas, por meio de suas inúmeras relações, vão constituindo sua
existência em sociedade. Nesta produção, os espaços de vida vão se instituindo
em contínuo devir de padrões culturais, produzindo avanços no entendimento da
constituição dos espaços sociais de vida. As organizações ou instituições se
estruturam por meio destas relações sociais que as pessoas estabelecem entre si
na pretensão de organizar a vida, e refletem, desta forma, a prática da
cidadania.
Daí resulta uma premissa incontestável: todas as instituições têm
responsabilidade social e, portanto, as instituições de ensino estão inscritas no
âmbito deste processo de responsabilização, que lhe impõe a necessidade de
permanente reflexão de seus fins, de sua estrutura, de suas linhas de ação e do
sentido das suas práticas, pois não são entidades abstratas.
A responsabilidade social tem, ainda, um conceito amplo e somente
gradativamente vai se definindo com maior consistência no âmbito tanto das
exigências legais quanto nas concepções das diversas modalidades institucionais.
São fundamentais as características, objetivos e prioridades de cada organização
para uma definição específica a cada caso.
Para uma nação se desenvolver, ela não depende somente de mudanças e
avanços na área econômica, mas também de um reequilíbrio dos desafios sociais
e da distribuição de renda causados por este próprio crescimento. Em
decorrência disto, no Brasil, as últimas décadas são marcadas por uma
aceleração de ações sociais e intensificação de discussões em várias esferas da
sociedade sobre a responsabilidade social.
No setor educacional, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB -Lei nº 9.394/96)
recoloca o chamamento à instituição de Ensino Superior para a sua
responsabilidade social que pode estar embasada:
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•

na formação do cidadão que o é, portanto, porque cônscio de suas
capacidades e da necessidade de desenvolver competência para ser entre os
outros e fazer com os outros, formando sua independência e sociabilidade;

•

na qualificação do cidadão, como necessitado de habilidades profissionais e
exigente de aprendizagens que o façam aprendiz no dia a dia de sua vida
prática, orientando-o na produção de sua existência com a competência
esclarecida;

•

no desenvolvimento do conhecimento, da ciência e tecnologia por meio da
pesquisa/iniciação científica, qualificadora do ensino como lugar também da
produção do conhecimento, eixo alimentador da Educação e da extensão
como dimensão da socialização do conhecimento e geradora de novos
problemas de pesquisa/iniciação científica. E, ainda, como a possibilidade do
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centro apresentar-se ao olhar da sociedade produzindo a avaliação de sua
atuação, em processo que valida e certifica sua atuação e produção.

A Lei nº 10.861/2004 (que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES) dá um indicativo sobre como a responsabilidade
social deverá ser observada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior:
A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se
refere à sua contribuição em relação à inclusão social; ao desenvolvimento
econômico e social; à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural – contempla o compromisso social da
Instituição na qualidade de portadora da Educação como bem público e
expressão da sociedade democrática e plural, de respeito pela diferença e de
solidariedade, independentemente da configuração jurídica da IES.

Ao elaborar a sua política para a responsabilidade social, o Uni7 pautou-se
pela conceituação apresentada pelo Instituto Ethos11, que entende a
responsabilidade social como:
Um conjunto de valores baseados em princípios éticos que envolvem
inicialmente os produtos, evolui para a abordagem dos processos, até chegar ao
tratamento abrangente das relações compreendidas na atividade empresarial,
com os empregados, os fornecedores, os consumidores, a comunidade, a
sociedade e o meio ambiente. A busca de excelência pelas empresas passa a ter
como objetivos a qualidade nas relações e a sustentabilidade econômica, social
e ambiental (ETHOS, 2001).

Segundo esta fonte, a organização é socialmente responsável quando vai
além da obrigação de respeitar as leis, pagar impostos e observar as condições
adequadas de segurança e saúde para os trabalhadores (...) e compromete-se
com programas sociais voltados para o futuro da comunidade e da sociedade.
A política para a responsabilidade social do Uni7 está assentada nas
seguintes diretrizes:
•

assumir compromisso com
econômico sustentável;

ações

que

promovam

o

desenvolvimento

•

comprometer a comunidade acadêmica com a disseminação e promoção da
ética como fundamento de sustentação de uma instituição socialmente
responsável;

•

constituir um sistema de monitoramento e avaliação da política de
responsabilidade social descentralizado e integrado, objetivando reconhecer o
alcance das ações e a possibilidade de novas respostas às necessidades
sociais, econômicas e ambientais, em conformidade com a legislação em
vigor;

•

definir e implementar ações de caráter integrador, nas quais a inclusão social
e a promoção da cidadania sejam parâmetros balizadores das atividades
acadêmicas;

11
INSTITUTO ETHOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL. Ética e qualidade nas relações. Disponível em
www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/responsabilidade/etica. Acesso
07-02-07
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•

discriminar procedimentos relacionados à documentação do processo de
implementação da política de responsabilidade social institucional;

•

reunir regras que possibilitem a transparência das ações vinculadas à
implementação da política de responsabilidade social na Instituição;

•

elaborar estratégias que ensejem à Instituição, como um todo, conhecer,
planejar e executar ações constitutivas da política de responsabilidade social
institucional;

•

enfatizar assuntos sociais (Educação e formação ao longo da vida;
informação/consulta/igualdade de oportunidades; integração das pessoas com
deficiência; antecipação das mudanças educacionais e das reestruturações);

•

estruturar metodologicamente a implementação e execução de metas de
responsabilidade social na Instituição;

•

implementar ações de responsabilidade social no âmbito das dimensões
constitutivas da formação profissional – ensino, pesquisa/iniciação científica,
extensão – como também das práticas da gestão administrativa da
Instituição; e

•

registrar as ações voltadas para a responsabilidade social, visando ao balanço
social das ações implementadas.

A política de responsabilidade social do Uni7 deverá ser permanentemente
repensada por meio da instauração de espaços de debate e problematização
junto às comunidades interna e externa. Sua institucionalização implicará o
trabalho de análise de indicadores sociais internos e externos, considerados
como indicativos das ações a serem desenvolvidas nas dimensões de ensino,
pesquisa/iniciação científica e extensão.
As ações de responsabilidade social deverão ocorrer em todos os níveis e
instâncias da Instituição e serão de responsabilidade destas mesmas instâncias e
da comunidade a sua fiscalização e avaliação. Os projetos de responsabilidade
social priorizarão as diretrizes definidas: compromisso com ações de inclusão
social e promoção da cidadania; defesa do meio ambiente, em especial, no
âmbito da região de sua inserção; compromisso com ações que promovam o
desenvolvimento econômico sustentável; defesa da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural.
4.7.1. Política para as interfaces sociais
A política para as interfaces sociais do Uni7 está voltada para promover a
interação do estudante com a comunidade, articulando ligações da sua vida
pessoal e do trabalho com outras organizações. É importante que tais políticas
incorporem uma dimensão cultural, pois as diferenças culturais imprimem
percepções diversas da sociedade e do mundo. Desta forma, a política para as
interfaces sociais do Uni7 está alicerçada nas seguintes diretrizes:
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•

desenvolver parcerias sistemáticas com a comunidade, com instituições de
Educação Superior ou de pesquisa com instituições públicas ou privadas ou
com o setor empresarial;

•

instituir mecanismos organizacionais que facilitem o conhecimento e a
possibilidade de inserção em atividades de todos os setores e unidades, bem
como à comunidade externa; e
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promover uma interface da Instituição com a sociedade para a reflexão,
fundamentação, problematização e busca de possíveis respostas às questões
sociais, promovendo a inclusão social, a emancipação e a cidadania.

4.7.2. Valores e transparência
A política para os valores e transparência do Uni7 abrange a
autorregulação dos compromissos e enraizamento na cultura organizacional e
relações transparentes com a sociedade (entendidas como diálogo com as partes
interessadas, relações com a concorrência e balanço social). Assim, a política
para os valores e transparência do Uni7 está baseada nas seguintes diretrizes:
•

agir com transparência em relação ao público interno, o que implica
desenvolvimento profissional e valorização pessoal dos estudantes e
colaboradores, bem como a melhoria nas condições de trabalho;

•

dar transparência às atividades corporativas por meio do levantamento dos
principais indicadores de desempenho econômico, social e ambiental da
Instituição; e

•

valorizar os conceitos de ética e transparência, que relacionam boas práticas
à percepção do estudante e sociedade em geral, implantando um programa
que englobe desde a eleição dos princípios e adoção de um código interno até
a luta contra os concorrentes antiéticos.

4.7.3. Público interno
A política para o público interno do Uni7 está basicamente assentada nas
seguintes diretrizes:
•

estabelecer diálogo e participação, por meio da promoção de um modelo da
gestão participativa;

•

desenvolver de relação com os sindicatos e demais órgãos de classe;

•

promover o respeito à pessoa, por meio do respeito às diferenças e da
valorização da diversidade;

•

promover programas de incentivo, aprimoramento e qualidade de vida para
os funcionários/colaboradores, pelo gerenciamento do uso de recursos
ambientais, a adoção de uma sólida política em gestão participativa, o
patrocínio de iniciativas culturais e o estabelecimento de parcerias com outras
instituições; e

•

tratar com respeito o trabalhador, por meio da atitude e do comportamento
ante demissões, compromisso com o desenvolvimento profissional e a
empregabilidade, cuidado com a saúde, segurança e condições de trabalho e
preparação para a aposentadoria.

4.7.4. Meio ambiente
Em se tratando da política de meio ambiente, o Uni7 considerará os
interesses da comunidade, assumindo a defesa do meio ambiente, em especial,
no âmbito da região de sua inserção. Neste sentido, a Instituição está alicerçada
nas seguintes diretrizes:
98
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•

gerenciar o impacto ambiental, por meio do conhecimento sobre o impacto
das atividades no meio ambiente, minimização de entradas e saídas do
processo produtivo e responsabilidade sobre o ciclo de vida dos produtos e
serviços; e

•

adotar atitude de responsabilidade perante as gerações futuras, por meio de
ações de compensação da natureza pelo uso de recursos e impactos
ambientais e Educação Ambiental.

4.7.5. Comunidade
Baseando-se no estabelecimento de relações profícuas com a comunidade
local, essa política está, assim, assentada:
•

gerenciar o impacto das atividades desenvolvidas pela Instituição na
comunidade local, além de estabelecer relações com organizações atuantes
na comunidade;

•

desenvolver mecanismos de apoio a projetos sociais, assim como estratégias
de atuação na área social e mobilização de recursos para o investimento
social;

•

apoiar e incentivar o trabalho voluntário de estudantes e colaboradores da
Instituição em programas de responsabilidade social; e

•

promover o desenvolvimento regional da localidade na qual está inserida, o
incentivo à participação da comunidade e o reconhecimento às instituições
legítimas de representação da sociedade e da comunidade universitária.

4.7.6. Inclusão social
A política para a inclusão social do Uni7 deve ser compreendida como
estratégia sustentável de combate à exclusão social que busca não somente a
implantação de ações de proteção social, mas também a emancipação das
famílias por meio do desenvolvimento de programas educacionais, culturais e de
outros que objetivem a geração de trabalho e renda, além de lidar com a
autoestima dos cidadãos e fortalecer seu sentimento de pertença à comunidade.
A inclusão social tem, ainda, como foco o desenvolvimento econômico e social.
Desta forma, a política para a inclusão social do Uni7 está baseada nestas linhas
diretivas:
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•

ampliar e aprofundar a compreensão dos dados da realidade local e regional,
visando à composição de indicadores sociais quantitativos e qualitativos que
subsidiem o planejamento e a implementação de ações prioritárias de
enfrentamento das múltiplas formas de exclusão social;

•

implementar ações para a formação de pessoas que estarão aptas a atuar não
apenas na comunidade local, mas, também em todo o contexto
socioeconômico e cultural envolvido, atendendo à inclusão social; e

•

contribuir com a inclusão social, a promoção da cidadania, o desenvolvimento
econômico e social, a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural.
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4.7.7. Memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural
O patrimônio cultural de um povo deve ser compreendido como algo que
lhe confere identidade e orientação, pressupostos básicos para que seja
reconhecido como comunidade. São inspirados valores ligados à Pátria, à ética e
à solidariedade e estimulado o exercício da cidadania por meio de um profundo
senso de lugar e de continuidade histórica.
A política para a memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural do Uni7 está amparada nos passos a seguir.
•

Aperfeiçoar programas e projetos voltados à defesa da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural; e

•

contribuir com a inclusão social, a promoção da cidadania, o desenvolvimento
econômico e social, a defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural.

4.7.8. Relações institucionais
A política para as relações institucionais do Uni7 está orientada pelas
seguintes diretrizes:
•

ampliar o diálogo com todos os públicos com os quais a Instituição se
relaciona - estudantes e clientes, comunidade vizinha, funcionários,
fornecedores, governo, organizações não governamentais, mercado financeiro
e a sociedade em geral;

•

estabelecer relações transparentes e éticas com a sociedade, por meio do
diálogo com as partes interessadas, incluindo relações com a concorrência; e

•

fortalecer e estreitar relações com os Governos municipal, estadual e federal
e com a sociedade civil, representada pelas instituições privadas e não
governamentais e comunidade em geral, no sentido de garantir parcerias
interinstitucionais que objetivem a implementação de ações vinculadas à
política de responsabilidade social da Instituição, em consonância com as
demais políticas públicas e sociais.

4.8. POLÍTICAS PARA A ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
O marco doutrinário-filosófico deste Projeto Político-Pedagógico enfatiza a
atitude de formulação, com os estudantes, de um instrumental que lhes
proporcione, além do domínio de conhecimentos básicos, elementos de reflexão
crítica que os qualifiquem como profissionais e cidadãos capazes de atuar na
transformação social. Essa qualificação deverá ocorrer com a geração de
conhecimentos, por meio da investigação científica, que conduz a caminhos e
soluções concretas para a diversidade, na abordagem de questões éticas, sociais,
tecnológicas e de comunicação, dentre outras.
Aos responsáveis pela gestão do Uni7, a fim de facilitar a concretização
dos princípios na prática, cabe a normalização de procedimentos de
planejamento e gerência das ações desenvolvidas no âmbito das atividades de
100

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL |

-101-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

2016-2021

ensino e da gestão, tais como a criação de ações inovadoras, visando a qualificar
ainda mais e fortalecer as áreas de excelência da Instituição.
Para tanto, o Uni7 estará atento em relação aos indicadores expressos na
sequência:
a) Flexibilidade e inovação
Entre outras dimensões, as instituições "excelentes" se caracterizam pela
capacidade de adaptação à mudança, necessitando responder com rapidez às
solicitações constantes de contextos ambientais turbulentos e imprevisíveis.
Sendo cada vez mais difícil antever o futuro com precisão, torna-se fundamental
dispor de estruturas de decisão ágeis e flexíveis que respondam aos problemas
que surgem, de forma eficaz.
b) Estabilidade
A flexibilidade, porém, não pode pôr em risco a estabilidade, pois qualquer
Instituição pretende, por princípio, se preservar. Se, para a consecução deste
objetivo é importante, por um lado, a existência de um conjunto de estruturas de
suporte e respectiva durabilidade, por outro, a estabilidade das organizações se
encontra cada vez mais dependente de outras dimensões, mais simbólicas, tais
como a partilha e interiorização de determinado conjunto de valores e normas (e
não da proliferação de órgãos e cargos, formais e institucionalmente
legitimados).
c) Liderança
Se, nas instituições universitárias, o colegiado deve ser entendido como
um valor a preservar, o seu excesso desencadeia ausência de direção, eficácia
reduzida ou mesmo inoperância. Para o seu desenvolvimento, as instituições
necessitam de lideranças fortes e esclarecidas, sustentadas pelo poder formal,
dispondo de uma visão clara da sua missão e do seu projeto, contribuindo,
assim, para a consolidação de uma cultura organizacional própria.
d) Gestão integrada e eficácia
A duplicação de competências e a proliferação de centros de decisão criam
dificuldades na operacionalização das políticas e tendem para uma gestão dos
recursos mais engessada. O modelo organizacional do Uni7 deverá tender para
maior integração das várias dimensões do funcionamento organizacional
(administrativo-financeira, científica e pedagógica), favorecendo uma circulação
da informação com menores "ruídos" e atingindo níveis mais elevados de eficácia
(consecução dos objetivos previstos). A política para a organização institucional
do Uni7 está assentada em diretrizes gerais, conforme ora expresso.
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•

privilegiar as práticas coletivas e os méritos científicos e técnicos de docentes
e pesquisadores, baseando-se em gestões que produzam o trabalho em
equipe;

•

estimular o corpo social da Instituição a participar
planejamento, organização e gestão institucional;
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•

implementar a gestão em permanente sintonia com as realidades regional,
nacional e internacional e em concordância com o Conselho Universitário
(CONSUNI) do Uni7 e com a comunidade acadêmica;

•

manter a ação cotidiana articulada com a missão institucional;

•

conservar hierarquias descentralizadas que levem em conta os interesses dos
vários agentes inseridos em seu espaço institucional;

•

preservar a autonomia institucional e a especificação organizacional;

•

prestar serviços à sociedade, de acordo com sua vocação e com o produto de
interesse acadêmico – em âmbito filosófico, cientifico, artístico e tecnológico,
por meio de ações de ensino, pesquisa, iniciação científica e extensão,
considerando esta prestação de serviços como um trabalho social, ou seja,
ação deliberada que produz conhecimentos com origem na realidade e sobre
esta realidade atua, visando à transformação social; e

•

promover o respeito às diferenças, característica das instituições de Ensino
Superior, por intermédio da criação de um clima propício à expressão livre e
ao debate aberto de todas as correntes de pensamento nas diversas áreas do
saber, como norte de todas as ações das instâncias acadêmicas e
administrativas do Uni7.

4.8.1. Gestão acadêmica e administrativa
A política para a gestão acadêmica e administrativa do Uni7 está
assentada em diretrizes específicas para a gestão acadêmica e para a gestão
administrativa, conforme se encontra a seguir.
a) Diretrizes para a Área de Gestão Acadêmica

A política do Uni7 para a área acadêmica inclui criar mecanismos que
possibilitem adequar as atividades acadêmicas (ensino, pesquisa/iniciação
científica e extensão), aos dispositivos estabelecidos pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (N.9394/96), visando ao fomento à melhoria da qualidade do
ensino, ao incentivo às práticas de investigação, à democratização do acesso, à
reestruturação dos estágios, às práticas de avaliação e à formação continuada,
entre outras, conforme indicado a seguir:
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•

aperfeiçoar o processo de avaliação acadêmica, criando condições para
catalogação e registro de informações, possibilitando a sua socialização e
instrumentalizando as políticas institucionais;

•

aperfeiçoar o processo de qualificação permanente dos docentes, do corpo de
funcionários e dos recursos materiais;

•

assumir posição de vanguarda no desenvolvimento da sociedade;

•

atuar na gestão acadêmica com probidade e eficiência, garantindo a
transparência das ações;

•

buscar a democratização do acesso ao Ensino Superior, sem que isto
signifique perda de qualidade, diversificando, ampliando e aperfeiçoando as
formas de ingresso, ofertando modalidades de cursos com suporte nas
demandas contextuais, ampliando a oferta de cursos noturnos, criando
cursos de graduação e expandindo a oferta de vagas;

•

buscar a excelência nos cursos de graduação, em todas as suas modalidades;
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•

centrar na problemática social o conhecimento, as inovações e as tecnologias
produzidas nas atividades acadêmicas;

•

consolidar, racionalizar e qualificar políticas e programas de pesquisa/iniciação
científica, tendo em vista os objetivos da Instituição;

•

dinamizar o uso da estrutura de informática – rede e laboratórios – do Centro
Universitário, como meio para uma prática pedagógica compatível com a
Modernidade, em termos de recursos didáticos avançados;

•

enfatizar e sistematizar a prática de revisão e reforma dos projetos
acadêmicos e didático-pedagógicos dos cursos de graduação e pós-graduação,
com vistas à atualização/reformulação curricular de todos os cursos
desenvolvidos pelo Uni7, por meio da efetiva realização de um projeto
político-pedagógico pertinente às necessidades e possibilidades atuais;

•

estimular a valorização e o incentivo ao desenvolvimento do saber técnico
vinculado aos valores éticos;

•

estimular o desenvolvimento de práticas didático-pedagógicas inovadoras
compatíveis com a melhoria do ensino, estimulando atividades cujo
desenvolvimento implique relações multi, inter ou transdisciplinares e
interprofissionais de setores da Faculdade e da sociedade, apoiando-se na
tecnologia da informação;

•

expandir suas relações e parcerias, em todos os níveis, para a realização
conjunta de programas de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão;

•

garantir a qualidade da formação profissional em uma dúplice dimensão qualidade formal, que diz respeito ao conteúdo específico de cada curso e
qualidade social, correspondente ao envolvimento crítico com os problemas da
sociedade;

•

possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de
conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o
desenvolvimento tecnológico e social do País;

•

incentivar programas de pós-graduação stricto sensu e lato sensu em áreas
estratégicas;

•

promover sua permanente avaliação na qualidade de instituição de ensino,
assim como do seu papel social; e

•

realçar um novo fundamento e outra forma de estágios e de práticas
profissionais, diversificando e mesclando as opções de ensino – presencial e
não presencial – adotando as possibilidades oferecidas pelas novas
tecnologias na oferta de cursos de formação de docentes.

b) Diretrizes para a Área da Gestão Administrativa

A cultura organizacional desta Instituição é elemento de integração de
seus partícipes e de suas políticas, pois a intencionalidade e as metas são
comuns, embora os mecanismos e as formas de intervenção possuam
particularidades e especificidades.
O que se pretende estabelecer no Uni7 é uma cultura acadêmica na qual
os estudantes, além de se apropriarem dos conhecimentos científicos e técnicos,
desenvolvam o espírito crítico e ético. Objetiva-se uma Instituição na qual os
docentes exerçam a autonomia intelectual, desenvolvam o trabalho
compartilhado e sejam socialmente reconhecidos, e onde os funcionários possam
desempenhar atividades em conformidade com os objetivos institucionais.
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Respaldados pelo apoio de cada membro da comunidade universitária, os
gestores do Uni7 agirão com ousadia e determinação na busca de caminhos que
contribuam para o avanço em todas as suas áreas de atuação, de modo a
acelerar a consolidação de sua proposta pedagógica como referência de uma
Instituição comprometida com o desenvolvimento sustentável de Fortaleza e da
região.
Para tanto, tem como prioridade estabelecer um planejamento estratégico
que aglutine os agentes envolvidos neste processo e seja capaz de equacionar e
solucionar conhecidos problemas e se antecipar aos novos, bem como implantar
uma política de administração claramente definida com base em objetivos e
metas a serem alcançados, conforme planejamento sistemático e também
regular. Estes ideais se concretizam nos delineamentos ora indicados:
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•

adotar modelo da gestão e de desenvolvimento estratégico;

•

aprimorar o trânsito de informações no sistema de informações gerenciais;

•

aprimorar os recursos e meios para obtenção e tratamento de informações
necessárias à eficiência dos processos gerenciais internos;

•

criar múltiplos canais de comunicação interna para melhorar a interação
setorial;

•

desenvolver e otimizar a base tecnológica mediante investimento em
equipamentos de primeira geração;

•

desenvolver o espírito de comprometimento das equipes na execução das
políticas da organização e planejamento sucessório;

•

desenvolver o marketing educacional estratégico;

•

estreitar relações com as entidades geradoras de informação importantes ao
sistema de informações gerenciais;

•

formar lideranças e desenvolver talentos;

•

garantir e fortalecer os órgãos colegiados e entidades como instâncias
democráticas;

•

gerar e manter atualizado o banco de dados;

•

implantar a descentralização das decisões e estimular a participação da
comunidade universitária na gestão;

•

implantar um modelo da gestão acadêmica, mais horizontal e menos vertical,
com ênfase na formação de equipes e na distribuição das responsabilidades,
observados os critérios de competência científica e pedagógica;

•

manter a autoavaliação institucional, com critérios amplamente discutidos e
deliberados;

•

manter o planejamento estratégico do Uni7, destacando o planejamento
acadêmico e o planejamento da gestão, de forma distinta, mas integrada em
todas as unidades;

•

orientar a atuação de todas as instâncias universitárias a serviço dos fins
institucionais;

•

otimizar a aplicação de recursos financeiros na expansão, modernização e
manutenção da estrutura física e do parque tecnológico;

•

otimizar os recursos humanos e materiais;
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•

promover a revisão da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho;

•

promover processos de modernização e mudança organizacional;

•

realizar investimentos na infraestrutura física;
-

adequar as salas e laboratórios às avaliações efetuadas;

-

adequar o material de apoio para salas de aulas;

-

adequar salas para docentes em tempo integral;

-

adequar um espaço para as coordenações de cursos;

-

adquirir equipamento de áudio e vídeo para salas de aulas;

-

ampliar e modernizar a rede de informática;

-

cuidar da manutenção e melhoria dos prédios; e

-

garantir o perfeito funcionamento do sistema de climatização das salas de
aulas.

Este conjunto de propostas específicas e diretrizes gerais não se configura
como um plano operacional acabado, porém deverá ser elaborado em processo
permanente, com a participação de todas as instâncias da Instituição. É na
direção apontada, com as necessárias e inevitáveis correções de percurso, que o
Uni7 será conduzido.
4.8.2. Bem-estar
A noção de bem-estar subjetivo ou felicidade intriga vários pensadores.
Somente na segunda metade do século XX, se tornou objeto de investigação
científica. Bem-estar subjetivo refere-se a um campo de estudos no qual se
observa a avaliação que as pessoas fazem de suas vidas. Bem-estar no trabalho,
por sua vez, é concebido como um conceito integrado por três componentes:
satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento
organizacional afetivo. Estes três conceitos, já consolidados no campo da
Psicologia Organizacional e do Trabalho, representam vínculos positivos com o
trabalho (satisfação e envolvimento) e com a organização (comprometimento
afetivo).
Atualmente, se ampliam a relevância e a necessidade de as instituições de
ensino possuírem uma política social mais transparente, a fim de maximizar o
bem-estar da comunidade em geral. Este bem-estar geral reflete uma situação
que, direta ou indiretamente, melhora o contexto em que a Instituição está
inserida, causando impacto – inclusive - no potencial econômico, o qual é um
ótimo fator para o crescimento também da Instituição.
Em uma das mais aceitas conceituações de responsabilidade social,
encontramos referência ao bem-estar: “responsabilidade social significa produzir
bem-estar e serviços que irão transformar para melhor a sociedade e o mundo
em que vivemos”. Portanto, atualmente se tornou imprescindível para toda
instituição de ensino, que quer obter sucesso e se manter em alta no mercado,
investir na obtenção de um clima organizacional harmonioso.
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Conquistar a satisfação dos clientes é, antes de tudo, conquistar as
pessoas que cuidam deles. Se os colaboradores são importantes,
automaticamente, eles colocarão o cliente em primeiro lugar, sendo uma questão
de causa e efeito.
Neste sentido, os programas de qualidade de vida implementam ações de
promoção psicossocial, de saúde física, mental, cultural, de cidadania e de
preservação ambiental, buscando a integração da mente, corpo e espírito, num
ambiente saudável e feliz para se trabalhar. Assim sendo, ao reconhecer que o
bem-estar da comunidade acadêmica está diretamente ligado ao sucesso da
organização, muitas instituições adotam técnicas para tornar o ambiente
profissional mais agradável e motivador.
Com amparo nestas reflexões/constatações, surge, então, outra
mentalidade, preconizando que a organização, embora sujeita a hierarquias, é
composta por pessoas com necessidades e direitos iguais. Costuma-se dizer que
o grande objetivo do ser humano é alcançar a felicidade. As instituições,
portanto, acreditando que a relação entre o interesse de um colaborador e sua
saúde e bem-estar podem ajudá-lo a encontrar o equilíbrio entre sua vida
pessoal e profissional, investem na transformação de práticas negativas ou
prejudiciais em práticas produtivas e na criação de opções, que elevem a
qualidade de vida das pessoas.
No Uni7, o bem-estar é uma preocupação contínua e a valorização e o
respeito ao funcionário e à sua família são demonstrados por ações que
incentivam a qualidade de vida, valorizam e reconhecem talentos e beneficiam o
crescimento profissional.
A política para o bem-estar da comunidade acadêmica, no Uni7, encontrase norteada pelas seguintes diretrizes:
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•

Programa de benefícios sociais – Os docentes e funcionários contam com
um significativo elenco de benefícios sociais, como planos de assistência
médica e odontológica, desconto nas mensalidades escolares dos filhos, plano
de previdência privada, dentre outros, podendo, cada docente ou colaborador,
optar pelo “pacote” de benefícios que, realmente, lhes seja de interesse;

•

Visita de membros familiares - Aos parentes dos docentes e funcionários é
facultativo conhecerem o local de trabalho de seu parente, aproximando-os
mais da Faculdade e permitindo que compreendam melhor as tarefas do
parente visitado;

•

Programas Sociais – São projetos sociais que contribuem para o
desenvolvimento da comunidade, considerando o contexto onde está inserida;

•

Bons relacionamentos - Para se alcançar colaboradores dispostos a fazer
bons atendimentos no decorrer do seu dia, é necessário que estes tenham um
relacionamento satisfatório com chefe e colegas de trabalho, que saibam que
têm a quem recorrer em uma situação de conflito, e que têm, ainda, acesso
às informações necessárias ao desempenho eficiente e eficaz;

•

Serviços - que promovam o bem-estar da comunidade universitária para
atender aos seguintes itens -
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controle

de

benefícios, programa de pré-aposentadoria;
-

aquisição de móveis e equipamentos ergonômicos;

-

atendimento

socioeconômico

a

funcionários

e

estudantes

comprovadamente carentes;
-

Educação Infantil para filhos de docentes, funcionários e discentes;

-

saúde mental, incluindo prevenção ao uso de dependências químicas,
prevenção de doenças ocupacionais e programas preventivos coletivos
voltados ao controle da hipertensão, obesidade, diabetes, osteoporose,
câncer, DST/AIDS e outras que surgirem como demanda natural da
comunidade acadêmica;

-

atividades esportivas, sociais e culturais, contando com a participação de
empresas e entidades beneficiárias convidadas, de modo a propiciar
maior união e bem-estar entre a comunidade acadêmica;

-

cursos, seminários, debates, palestras e encontros com empresas e
outras organizações, profissionais, especialistas no âmbito da gestão das
relações humanas, relacionados à melhoria da qualidade de vida,
integração, motivação e o bem-estar da comunidade acadêmica;

-

parcerias, intercâmbio e convênios com hotéis, colônias de férias, teatros
e universidades, visando a criar facilitadores e benefícios que contribuam
para o bem-estar da comunidade acadêmica, identificando formas
inovadoras e eficazes de atuar em parceria com a comunidade; e

-

colaboração

com

a

sociedade

no

esclarecimento,

na

busca

e

encaminhamento de soluções em questões relacionadas com o bem-estar
do ser humano e com o desenvolvimento cultural, social e econômico.

4.9. POLÍTICA PARA A INFRAESTRUTURA
4.9.1. Instalações físicas
Desde o credenciamento da FA7, e agora por transformação em Centro
Universitário, a Instituição se esmera em implantar uma política para a
infraestrutura física que possibilite a adequação ao pleno cumprimento da sua
missão e realização dos objetivos institucionais e, ainda, garantir a qualidade de
vida e de trabalho no âmbito interno.
Todas as ações implementadas resultaram na qualificação das condições
físicas para um perfeito desenvolvimento das atividades acadêmicas e
administrativas, com reflexos altamente positivos na implementação do ensino
de graduação e pós-graduação e criação de espaços que favorecem a pesquisa e
a extensão universitária.
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A política para as instalações físicas, no Uni7, se assenta nos pontos a
seguir enumerados:

108

•

adquirir e manter mobiliário e aparelhagem que proporcionem condições
ergonômicas adequadas e suficientes aos usuários;

•

ampliar a infraestrutura física para atender à expansão e melhoria contínua
do ensino, da pesquisa, iniciação científica e da extensão, em condições
adequadas aos padrões de qualidade fixados pelo MEC;

•

conservar os espaços para convivência comunitária e para alimentação;

•

assegurar boa infraestrutura de segurança de pessoal e de propriedade,
contando com pessoal habilitado;

•

contemplar os requisitos de acessibilidade a
necessidades especiais, conforme legislação atual;

•

avaliar as condições de infraestrutura física dos prédios que compõem o
patrimônio institucional e criar um cadastro que beneficie todas as edificações
da Instituição e que permita a atualização de dados e informações, gerando
relatórios que facilitem a manutenção e recuperação desses indicadores;

•

avaliar condições de acesso às dependências do campus, verificando
constantemente as condições das pistas, a sinalização, guaritas, eixos de
circulação de pedestres, passarelas cobertas, estacionamentos (bicicletas,
motos);

•

dimensionar o espaço físico, considerando-se a sua adequação para atender
às atividades acadêmicas e administrativas em desenvolvimento. Se
necessário, rever layout da distribuição dos espaços físicos destinados às
unidades acadêmicas e administrativas, levando em consideração os cursos,
bem como as perspectivas de expansão de vagas e de criação de cursos;

•

garantir o isolamento de ruídos externos e boa audição interna com o uso de
equipamentos, proporcionando condições acústicas adequadas;

•

implementar a infraestrutura física e computacional necessária para a
realização da pesquisa/iniciação científica;

•

implementar melhorias nas condições de
adequadas às necessidades climáticas locais;

•

implementar um processo de modernização da infraestrutura organizacional,
com vistas à melhoria da qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno

•

incentivar o uso de recursos de informática, inclusive com meios de ensino
on-line, como instrumento de apoio ao ensino e à melhoria da qualidade das
disciplinas;

•

manter recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada às
necessidades;

•

manter todo o espaço físico limpo e arejado em todas as unidades, garantindo
para isto pessoal habilitado;

•

planejar a manutenção, modernização e ampliação da infraestrutura para
atender às políticas institucionais, diretrizes e metas estabelecidas para o
ensino, a pesquisa, iniciação científica, a extensão e a gestão; e

•

verificar a disponibilidade e a forma de utilização dos recursos audiovisuais e
multimídia, e, se necessário, apresentar formas de otimização do uso dos
recursos, como também a real necessidade de aquisição de equipamentos,
em conformidade com as necessidades detectadas no Plano de Expansão
Institucional.
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL |

pessoas

luminosidade

portadoras

e

de

ventilação

-109-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

4.9.2.

2016-2021

Biblioteca

O Uni7 entende a biblioteca universitária como espaço referencial do
conhecimento, e que tem como função primordial ser fonte de informação
qualificada a toda a comunidade acadêmica e, de forma ampliada, à sociedade
cearense.
A Biblioteca Diplomata Ednildo Gomes de Soárez é um lugar privilegiado
de circulação e fomento à produção do conhecimento, na medida em que se
define como repositório da multiplicidade da cultura universal. Como missão, visa
a “Oferecer suporte informacional e documental à comunidade nas atividades de
aprendizagem, ensino, e pesquisa contribuindo para sua formação pessoal e
científica”.
Portanto, atua como órgão de apoio ao desenvolvimento da missão
institucional, apoiando-se na qualificação profissional, na formação de
pesquisadores, no estímulo à pesquisa, na iniciação científica e atividades de
extensão, que ligam diretamente a Instituição à comunidade.
A sociedade do século XXI está vivenciando diversas e significativas
mudanças, sobretudo no que se refere ao acesso da informação. As redes
digitais, os sistemas wireless, tornam a disseminação da informação uma
atividade inserida no cotidiano das pessoas. Sob esse verdadeiro dilúvio
informacional, a biblioteca reforça seu espaço de transformação da informação
em conhecimento, legitimando a aprendizagem em um mundo marcado pelo
fluxo veloz e permanente da informação.
Nesta nova realidade de aprendizagem, é natural que as instituições de
Ensino Superior sejam grandemente afetadas pelos rápidos progressos na
tecnologia
da
informação,
notadamente
pelos
computadores,
as
telecomunicações e as redes.
Neste quadro complexo, como devem atuar as bibliotecas? Se olharmos
mais atentamente para a evolução histórica das tecnologias da gestão e de
registro do conhecimento, poderemos constatar que bibliotecas sempre
estiveram em sintonia com o desenvolvimento tecnológico de cada momento
histórico. Foi assim desde a passagem dos manuscritos para os textos impressos,
quando do advento da impressão tipográfica, e do impresso ao digital. Em todas
estas passagens de natureza tecnológica, as bibliotecas sempre acompanharam
e se aliaram aos novos paradigmas.
Respeitando as características da biblioteca tradicional, que tem sua
principal particularidade na utilização do papel como suporte de registro da
informação, tanto do acervo quanto do seu catálogo, o Uni7 desenvolve uma
caminhada em direção à biblioteca digital, que se diferencia da de perfil
tradicional, por não precisar de uma localização física. Como consequência,
bibliotecas digitais são simplesmente conjuntos de mecanismos eletrônicos que
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facilitam a localização da demanda informacional, interligando recursos e
usuários.
Para concretizar seus objetivos, a política para a biblioteca no Uni7 radica
nos delineamentos ora expressos:
•

assegurar a expansão, modernização e otimização dos serviços prestados pela
biblioteca à comunidade universitária e à sociedade;

•

implementar a informatização da biblioteca e investir em bibliotecas digitais,
permitindo o acesso aos vários meios de informação científica e o intercâmbio
de bibliotecas;

•

desenvolver mecanismos para o aumento do acervo da biblioteca, com
elaboração de projetos para obtenção de recursos;

•

destinar recursos para atualização e complementação das coleções de livros,
periódicos e outros documentos (mapas, filmes, base de dados em cd-roms e
outros);

•

estabelecer normas e disciplinar a seleção, tanto em quantidade como em
qualidade, de acordo com as características de cada curso oferecido pelo
UNi7;

•

expandir o acesso on-line às informações científicas, tecnológicas, artísticas e
culturais produzidas em instituições, nacionais e do Exterior, de renome;

•

manter o profissional de Biblioteconomia sempre atualizado, preparado para
trabalhar em equipe e tendo o computador como seu companheiro
inseparável de trabalho, já que a tecnologia passou a fazer parte do dia a dia
deste profissional;

•

possibilitar a formação de coleções de acordo com os objetivos da Instituição
e a disponibilidade dos recursos financeiros, permitindo um processo de
seleção sistematizado e consistente, propiciando o crescimento racional e
equilibrado das áreas do acervo que deem suporte ao ensino,
pesquisa/iniciação científica e extensão;

•

proceder à avaliação do seu acervo sempre que necessário, sendo
empregados métodos quantitativos e qualitativos, cujos resultados serão
comparados e analisados, assegurando o alcance dos objetivos da avaliação
da coleção; e

•

realizar o processo de desbaste do material para retirar do acervo títulos ou
partes da coleção para a obtenção de maior espaço físico para a coleção em
uso e para manter a qualidade do acervo. O material desbastado poderá ser
remanejado ou descartado segundo os critérios estabelecidos.

4.9.3. Laboratórios
O Uni7 estabelece, em sua pedagogia, a indissociabilidade entre teoria e
prática, destacando também a totalidade do processo educativo, afirmando o
papel ativo do estudante na aprendizagem. Sob o amparo deste paradigma
epistemológico, esta instituição vislumbra seus laboratórios como espaços
privilegiados de elaboração coletiva do conhecimento.
Nesta concepção, os laboratórios do Uni7 inserem-se no conjunto de seus
equipamentos como o lugar de capacitação para as práticas inerentes à realidade
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do mercado de trabalho, de simulação de atividades concretas e da produção do
conhecimento, onde o estudante desempenha papel ativo. Este exercício
profissional da inter e da transdisciplinaridade, tão necessário ao processo
produtivo e à gestão da sociedade, se faz cotidianamente nos laboratórios do
Uni7, como elementos essenciais da formação acadêmica.
Deste modo, nos laboratórios do Uni7, encontra-se delineada e aplicada a
dinâmica das interações grupais voltadas para o exercício da confrontação das
elaborações teóricas com as ações práticas, em uma relação dialética que
favorece efetivamente o ensino-aprendizagem.
É notória a exigência do mercado de trabalho por profissionais que saibam
transitar crítica e criativamente pelo seu campo de conhecimento específico, e,
ao mesmo tempo, interagir dialogicamente com outros profissionais de vários
campos e áreas do conhecimento.
Atualmente os laboratórios têm como objetivo não somente desenvolver
atividades de ensino, mas também visam à fomentação das atividades de
pesquisa e iniciação científica, que beneficiam a comunidade acadêmica e a
sociedade cearense. Desta forma, o Uni7 dedica especial atenção e constantes
investimentos em seus laboratórios, desde uma concepção que privilegia a
relação teoria e prática, delegando ao estudante o papel de formulador do seu
conhecimento.
Assim, o Uni7, para o funcionamento dos seus laboratórios, traçou as
seguintes diretrizes:
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•

ampliar, sempre que necessário, a infraestrutura do complexo de laboratórios,
quanto a quantidade, de modo a atender as necessidades dos programas de
ensino, pesquisa, iniciação científica e extensão;

•

assegurar a manutenção dos equipamentos e fornecimento regular do
material de consumo específico, imprescindíveis à continuidade dos trabalhos
nos laboratórios;

•

capacitar os estudantes na assimilação de técnicas, privilegiando todos os
procedimentos incluídos no desenvolvimento das disciplinas básicas e
profissionalizantes;

•

desenvolver o trabalho cooperativo, favorecendo atividades em grupo para
possibilitar a discussão, o debate e a crítica que levem ao desenvolvimento
intelectual e social dos estudantes;

•

exercer papel estratégico, como elemento de suporte ao desenvolvimento do
ensino de graduação e de pós-graduação, da pesquisa, da iniciação científica
e da extensão;

•

facilitar a discussão e busca de soluções para problemas, contribuindo para a
aprendizagem da “postura acadêmica” utilizada pelos cientistas;

•

favorecer o desenvolvimento da capacidade cognitiva, científica e também
moral dos estudantes, para que se tornem cidadãos capazes de participar
ativamente nas decisões de uma sociedade tecnologicamente avançada;

•

estimular o surgimento de futuros cientistas e não apenas limitar os
estudantes a meros retentores de conteúdos, transpondo-se a barreira entre
teoria e prática;
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•

incentivar o estudante a aprender a observar cientificamente, interpretar e
analisar experimentos por meio da objetividade, precisão, confiança,
perseverança, satisfação e responsabilidade;

•

capacitar o estudante a conhecer, entender e aprender a exercer a teoria na
prática, dominando ferramentas e técnicas que poderão ser utilizadas,
inclusive, em pesquisa científica;

•

melhorar, sempre que necessário, as condições dos laboratórios e
equipamentos e propiciar o material de apoio necessário ao seu pleno
funcionamento;

•

propiciar aos estudantes vivência e manuseio de instrumentais, que lhes
permitam conhecer diversos tipos de atividades, podendo estimular-lhes a
curiosidade e a vontade em aprender a vivenciar ciência;

•

realizar, prioritariamente, aulas práticas para o desenvolvimento das
disciplinas dos cursos oferecidos e apoiar o desenvolvimento de projetos de
pesquisa/iniciação científica e de extensão ligados aos cursos de graduação,
cursos técnicos e programas de pós-graduação;

•

utilizar os laboratórios, em horários ociosos, para a promoção de atividades
extraclasse que visem a uma integração maior entre graduação e pósgraduação e possam auxiliar na dinamização dos cursos de graduação.

•

utilizar os laboratórios para práticas de inclusão social de membros da
comunidade por meio de programas de extensão e responsabilidade social.
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4.10. POLÍTICA DE INOVAÇÃO
A complexidade de um mundo globalizado, marcada pela velocidade e
fluxo de transformações econômicas e culturais, demanda a urgente
implementação de práticas educacionais que reconheçam as permanentes
transformações sociais e fazem da inovação uma necessidade vital.
Imersos nesta realidade, os processos formais de Educação veem-se
diante de mais um desafio: romper com a histórica lentidão com que as
mudanças tecnológicas, econômicas e sociais são absorvidas e reelaboradas pela
escola.
Parte significativa da desmotivação dos estudantes pode ser atribuída ao
distanciamento entre a realidade vivida na academia (sempre, em alguma
medida, conservadora) e os velozes e midiáticos estímulos ricamente sensoriais
de fora da sala de aula.
Por outro lado, o termo inovação nem sempre é utilizado na sua acepção
mais correta. Ele é frequentemente empregado como sinônimo de mudança, de
renovação ou reforma, sem, contudo, serem estas realidades idênticas. A
inovação não é uma mudança qualquer, que ocorre de forma aleatória. Ao
contrário, ela é marcada pela intencionalidade, uma mudança deliberada e
conscientemente assumida, visando a uma melhoria da ação educativa.
A inovação pedagógica, portanto, traz algo de "novo", ou seja, algo a ser
instituído, que implica mudança intencional. Exige um esforço deliberado e
consciente e requer uma ação persistente. Objetiva melhorar a prática
educativa; pressupõe a avaliação do processo; e requer componente integrado
de pensamento e de ação.
Tendo como pressupostos as concepções ora descritas, a política de
inovação do Uni7 se fundamenta nas diretrizes agora delineadas:
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•

atualizar os projetos pedagógicos de curso e da Instituição, por força de
novas exigências da sociedade ou de novas políticas governamentais;

•

elaborar os projetos pedagógicos dos novos cursos implementados pela
Instituição.

•

avançar na reflexão sobre as consequências das alterações na sociedade,
trazidas pela tecnologia, para o trabalho acadêmico no Ensino Superior, a
exigir mudanças profundas na cultura organizacional da Instituição
educacional, considerando-se que o conhecimento é a matéria-prima de
trabalho da instituição de ensino, em particular, da Educação superior;

•

definir o papel do docente como educador responsável pela mediação
pedagógica, que estimule a aprendizagem do estudante como processo
pessoal e grupal, oriente seus trabalhos, discuta com ele suas dúvidas, seus
problemas, incentivando-o a avançar no processo do conhecimento;

•

explicitar objetivos educacionais mais amplos, incluindo, além dos aspectos
cognoscitivos, habilidades e competências humanas e profissionais e atitudes
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e comportamentos exigidos pela sociedade atual, como ética, política e
profissionalismo;
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•

explorar novas tecnologias, baseadas na informática, telemática e internet,
entre outras, propiciando atividades a distância, fora do espaço sala de aula,
e, ao mesmo tempo, estimulando o estudante para o encontro com o docente
e os colegas;

•

implementar a reorganização e flexibilização curricular para atender às novas
exigências do projeto pedagógico ou de novas metas educacionais;

•

implementar alterações que traduzam na vida da Instituição as reflexões
atuais sobre concepções intrínsecas à missão da Educação superior, tais como
a formação de pessoas altamente qualificadas e cidadãos responsáveis,
aprendizagem
permanente,
promoção,
geração
e
difusão
da
pesquisa/iniciação científica e proteção e consolidação de valores atuais;

•

implementar mudanças essenciais, inovadoras, na Educação superior: nos
currículos, nos métodos pedagógicos, na formação contínua de docentes,
incluindo a formação pedagógica, além da incorporação crítica da tecnologia,
da Educação a distância e da compreensão e exploração dos ambientes
tecnológicos;

•

integrar as disciplinas e atividades curriculares em função dos objetivos
educacionais, superando o isolamento e a fragmentação do conhecimento;

•

promover a preparação dos docentes para se comprometerem a assumir
projetos inovadores, mediante um trabalho de formação docente contínua e
em serviço, que possibilite a reflexão sobre suas atividades, o intercâmbio de
experiências com colegas e o diálogo entre as áreas;

•

promover a revisão da infraestrutura de apoio para projetos inovadores,
incluindo biblioteca atualizada e informatizada, laboratórios adequados e
preparação dos novos ambientes de aprendizagem;

•

promover a substituição do papel do docente de ministrador de aulas e
transmissor de informações para o papel de mediador pedagógico,
desenvolvendo relação de parceria e corresponsabilidade com seus
estudantes, trabalhando em equipe;

•

realizar a revisão do conceito de avaliação, entendendo-a como atividade
formativa, instrumento de feedback (retro informação) que motive o
estudante a aprender, colabore para o seu desenvolvimento integral, o
acompanhe em seu processo de aprendizagem de forma contínua, e que, com
a colaboração de colegas, docentes e pela autoavaliação, consiga ampliar e
aprofundar sua aprendizagem;

•

repensar o papel das disciplinas como componentes curriculares,
selecionando-as em função dos objetivos formativos pretendidos e como fonte
de informações necessárias para o profissional que se pretende formar;

•

substituir a metodologia tradicional baseada apenas em aulas expositivas, por
metodologias que favoreçam o alcance dos vários objetivos educacionais,
estimulem o estudante a aprender e possibilitem sua participação no processo
de aprendizagem;

•

utilizar novas tecnologias na sala de aula, visando a tornar o estudante
universitário sujeito do processo de aprendizagem, alterando radicalmente a
disposição anterior de se entregar todas as informações já prontas e
sistematizadas pelo docente para memorização e reprodução;
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•

valorizar a comunidade como verdadeira integrante do processo educativo,
da comunidade de aprendizagem, corresponsável pelo projeto pedagógico da
Instituição;

•

valorizar a diversidade como parte do projeto cultural e educativo; e

•

valorizar a parceria e coparticipação entre docentes e estudantes e entre os
próprios estudantes na dinamização da aprendizagem e de comunicação,
visando a produzir novas formas de trabalho pedagógico e aproveitamento
das atividades acadêmicas.

4.11. POLÍTICA DE QUALIDADE E COMPETITIVIDADE
Qualidade já se tornou um tema familiar. Os consumidores a procuram, os
fabricantes e as empresas de serviço dizem possuí-la, os anúncios a divulgam e
todos a querem. A verdade é que, sem qualidade, nenhuma organização poderá
subsistir no mundo atual, caracterizado por uma competitividade crescente. A
qualidade é um valor que goza de uma aceitação geral (ninguém é contra a
qualidade ou a favor da mediocridade) e que dá às pessoas um sentido de plena
realização que todos almejam.
Nas organizações com qualidade, esta não é fortuita ou casual, e sim fruto
de uma motivação declarada que provoca mudanças radicais no seu modo de
ser, na sua missão, nos seus valores e na utilização de meios ou mecanismos
(métodos) adequados. Não basta a motivação, tampouco os meios. É necessário
que ocorram os dois fatores. Motivação sem meios cria uma frustração, e meios
sem motivação instituem um desperdício que só piora a situação.
A competitividade da indústria e dos serviços tornou-se uma das
preocupações centrais nos dias de hoje porque está intrinsecamente associada à
capacidade da economia de preservar, gerar ou minimizar a redução de postos
de trabalho. Há, porém, outro componente essencial na busca por
competitividade: é a capacidade de criar produtos melhores, instituir tecnologia,
saber fazer coisas e aprender a fazer coisas melhores. Com a globalização, a
Educação enfrenta, ainda, a exigência da competitividade.
O sistema de Ensino Superior brasileiro demonstra tendência para a
uniformidade. Esta tendência foi vantajosa enquanto a procura era muito
superior à oferta, permitindo que as instituições obtivessem um número de
estudantes compensador, em relação à sua importância na fórmula de
financiamento. É evidente que isto acabou e as instituições de ensino precisam
ter uma atitude competitiva proativa e, sendo ainda a captação de candidatos
um fator essencial, precisam apostar na atratividade baseada na qualidade e no
prestígio.
As instituições de Ensino Superior precisam se preparar para a
competição, algo que praticamente não conhecem, uma vez que o nosso sistema
é por demais uniforme e regulado centralmente, em vez de estimular a
competição. Apesar do enorme crescimento do sistema nas últimas décadas, as
instituições tradicionais remeteram-se aos modelos em curso.
115
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As mais novas limitaram-se, em grande parte, a assimilar o que já existia,
talvez reconhecendo que os riscos da inovação poderiam ser muito maiores do
que os eventuais benefícios. Esta é a situação que convém a todos, pois, em um
sistema sem competição, os modelos tradicionais favorecem quem os conhece e
domina bem; a replicação destes modelos traz conforto a quem procura se
afirmar sem ter que correr muitos riscos.
Atualmente, a instituição de Ensino Superior deve ter a noção de que,
como qualquer outra organização de serviços, deve se preparar para a
competitividade, para a redução dos custos, para a satisfação dos clientes, e,
sobretudo, para a plena fidelidade à sua missão. Seu objetivo é propiciar ao
cidadão o atendimento eficaz de suas necessidades, por meio de um processo de
melhoria contínua e permanente dos serviços prestados, com redução de custos
e ganhos de produtividade.
Busca-se o aumento da capacidade didático-pedagógica, administrativa,
gerencial e financeira da Instituição, considerando-se que a qualidade consiste
na avaliação da gestão como um todo, ou seja, do nível operacional, passando
pelo nível intermediário ao estratégico, valorizando a Educação como fator de
desenvolvimento, busca de excelência e relevância da atitude acadêmica e da
conquista da cidadania.
A qualidade no Ensino Superior, portanto, exige pensamento novo e não
apenas a agregação de ideias às antigas. Trata-se de pensamento “novo” e não
apenas “reformado”.
Assim sendo, o Uni7 busca o seu diferencial, implantando uma
administração mais solidária, eficaz; assumindo uma perspectiva pedagógica
mais compreensiva, efetiva; estabelecendo um clima organizacional mais
tolerante e, sobretudo, transcendente, e desenvolvendo um ambiente cultural,
em que seja possível promover e praticar os valores humanos; uma Instituição,
enfim, preocupada com a pesquisa e a iniciação científica, com as necessidades
da sua comunidade acadêmica e seu entorno, voltada para desenvolver serviços
educativos de qualidade, para competir de forma sadia e leal, ser superior e
aportar melhores pessoas à sociedade. Portanto, a política para a qualidade e a
competitividade no Uni7 se assenta nas seguintes diretrizes:
•

buscar o empowerment, ou seja, a derrubada dos muros que separam os
relacionamentos internos, tais como diretores, de suas equipes; orientadores,
de seus docentes; docentes, de seus estudantes; e pais, de seus filhos. Para
atingir este propósito irá
-

decidir por um modelo administrativo que preze a gestão participativa responsabilidade partilhada - descentralização;

-

desenvolver um ágil sistema de comunicação horizontal e vertical, capaz
de proporcionar respostas rápidas;

-

desenvolver um processo de reconhecimento e recompensa com o
objetivo de motivar estudantes, docentes e funcionários;

116

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL |

-117-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI
-

2016-2021

desenvolver um projeto educacional para educar e treinar as pessoas no
perfil e comportamentos desejados;

-

estabelecer um padrão comportamental, técnico, emocional e social e o
perfil ideal que reflita as expectativas da comunidade;

-

formar e preparar equipes de alto desempenho;

-

instituir o feedback como meio para dar e receber ajuda. Criar um
sistema de avaliação de desempenho dinâmico e contínuo para todos –
docentes, estudantes e funcionários; e

-

promover um ambiente de aprendizagem no qual as pessoas sejam
merecedoras de confiança;

•

implementar ações voltadas para a consolidação de um relacionamento
contínuo com o seu quadro discente, para a melhoria das suas necessidades e
expectativas e uma comunicação permanente com o setor empresarial,
visando a preparar, por meio de projeto pedagógico moderno, o profissional
altamente capacitado para exercer uma liderança que lhe possibilite enfrentar
as novas necessidades exigidas por um mercado de trabalho cada vez mais
competitivo. Para atingir este propósito, irá
-

adotar um modelo formativo de avaliação que considere o estudante em
todas as suas dimensões, evidenciando as suas potencialidades e
propiciando

ao

docente

a

condição

necessária

para

valorizar

as

estratégias cognitivas e metacognitivas por ele utilizadas;
-

buscar a dinamização do cotidiano escolar, o que passa pelo repensar a
hierarquização

do

saber,

enraizada

em

relações

de

poder

que

fragmentam as ações pedagógicas;
-

estimular e fortalecer iniciativas inovadoras de ensino nos cursos de
graduação, apoiando projetos de ensino com características inovadoras
com o fim de contribuir com a melhoria contínua da qualidade;
apresentação de ferramentas didático-pedagógicas que redimensionem a
articulação teoria-prática, no desenvolvimento do componente curricular;

-

estimular

os

docentes

que

atuam

no

ensino

de

graduação

a

desenvolverem experiências didáticas com características inovadoras;
-

fomentar o desenvolvimento de experiências interdisciplinares no ensino
de componentes curriculares relativos aos cursos de graduação;

-

instituir, na reorientação curricular, uma articulação adequada entre
teoria e prática, o que significa compreender o currículo como um ato
político, comprometido com a transformação social e com a socialização
do saber-produzido por todos os agentes que participam das atividades
universitárias;

-

reestruturar os currículos dos cursos, sem perder de vista seus vínculos
com a democracia e a formação de um cidadão crítico e participativo, o
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que requer a reflexão sobre os conceitos de Educação, escola, docente e
estudante;
-

utilizar recursos metodológicos, inclusive tecnológicos, que dinamizem as
atividades de ensino; e

-

valorizar a reflexão crítica sobre os conteúdos da experiência, com a
participação de todos os envolvidos no processo educacional, conduzindo
à práxis, confirmadora do saber a respeito da imensa riqueza que
permeia o processo educacional; e

•

criar paradigmas que respeitem as pessoas, dignifiquem a organização e
possibilitem a inovação e o progresso, tomando consciência da
responsabilidade que cabe à instituição educacional, criando as condições
necessárias para que os estudantes encontrem no Uni7 a oportunidade de
saírem preparados para o trabalho e para a vida e a fim de exercerem em
plenitude sua cidadania. Para atingir este propósito irá
-

ampliar a comunicação com estudantes e cidadãos para que esta seja
uma conexão entre uma Educação de alta qualidade e a contribuição do
Uni7 para o futuro e para o País;

-

aperfeiçoar continuamente a qualidade dos processos educacionais como
o maior objetivo do Uni7;

-

assumir o compromisso de ajudar o estudante a desenvolver, com
sucesso, sua habilidade máxima, com ampla melhoria dos índices de
retenção e resultados nos exames de entrada na vida profissional;

-

buscar o desenvolvimento e aperfeiçoamento da teoria do aprendizado,
que garante que os estudantes estão dominando o conhecimento, as
competências,

as

habilidades

e

as

atitudes

que

lhe

assegurem

empregabilidade;
-

cuidar para que os estudantes deixem a escola preparados para enfrentar
o mercado de trabalho e dominando as habilidades necessárias para a
alta produtividade, inclusive a capacidade de aprender, pensar, trabalhar
com eficácia e solucionar problemas;

-

preparar os estudantes, qualificando-os para a liderança do mercado;

-

reconhecer a qualidade do trabalho individual e de equipe de cada um dos
colaboradores do UNi7;

-

reconhecer que os docentes desempenham papéis significativos nas
iniciativas de qualidade e produtividade à medida que assumem papéis
cada vez mais importantes nas funções gerenciais do Unii7;
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reconhecer que uma força de trabalho bem educada é o elemento básico
para uma economia sólida e necessária para manter uma vantagem
competitiva em relação a outros países; e

-

valorizar a colaboração com empresas, setores industriais, e toda a
comunidade, pois esta ajuda e apoio são cruciais para o sucesso dos
esforços despendidos pelo Uni7.

4.12. POLÍTICA PARA O EMPREENDEDORISMO
A cultura empreendedora é fundamental para o desenvolvimento das
organizações e devem ser observados em cada seguimento os determinantes
que a compõem, como a Educação, e a própria cultura organizacional. A vertente
empreendedora pode se manifestar de três formas:
•

influência (interna e externa);

•

transformação (ao longo do tempo); e

•

concepção (desde a origem).

Segundo Filion [1991]12, um empreendedor é uma pessoa que imagina,
desenvolve e realiza visões.
O Brasil, atualmente, discute mais e mais como promover o
empreendedorismo no País, como apoiar novos empreendimentos, como formar
jovens empreendedores, para estimular a expansão das pequenas e médias
empresas.
Os novos tempos indicam que é necessário formar jovens ajustados aos
novos paradigmas empresariais, que tenham competência e criatividade para
desenvolver empreendimentos de sucesso.
Estes jovens profissionais devem ter atitude proativa para pesquisar novas
oportunidades, criar o próprio espaço dentro do mercado e descobrir formas de
aplicar as próprias competências na geração de resultados.
À medida que deixamos a era industrial, o trabalho, cada vez mais, está
relacionado à inovação e no fazer alguma coisa diferente para os clientes. Os
trabalhos mecânicos e repetitivos estão sendo substituídos por máquinas e
computadores, deixando apenas o trabalho mais humano de lidar com desejos e
necessidades inconstantes das pessoas, em um mundo de possibilidades
técnicas, rapidamente emergentes.
Quase todos os bons empregos agora exigem imaginação e criatividade
para que as coisas sejam feitas de maneiras diversas. A especialidade
12 FILION, Louis Jacques, O planejamento do seu sistema de aprendizagem empresarial: identifique uma visão
e avalie o seu sistema de relações. Revista de Administração de Empresas. São Paulo, v. 31, n. 3, Jul/Set,
1991.
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burocrática tradicional não é suficiente para atingir a taxa de inovação necessária
para competir.
Consequentemente, há anos, as estatísticas comprovam que, tanto em
outros países como no Brasil, as grandes organizações estão progressivamente
eliminando postos de trabalho. A redução é drástica e um dos motivos para que
isto aconteça é a maior eficiência dos processos de trabalho das organizações,
que precisam menos pessoas para fazer o mesmo volume de trabalho.
Há, também, uma mudança nas relações de trabalho; hoje há mais
cooperativas e pequenas empresas que prestam serviços e a grande empresa
terceiriza muito mais do que antes. Outro motivo é o crescimento da capacidade
empreendedora do brasileiro; a cada ano, os estudantes chegam aos bancos
universitários com uma atitude muito mais empreendedora e, cada vez mais, os
jovens sonham com o próprio negócio.
As instituições de Ensino Superior proporcionam este perfil aos estudantes,
por meio do desenvolvimento de programas de empreendedorismo, incubadoras
de empresas, e também da reformulação de suas matrizes curriculares, e o Uni7
se coloca entre estas instituições.
O Uni7, preocupado em conferir aos seus estudantes uma formação
integral que os prepare para a sua vida pessoal e profissional, possibilita-lhes
uma formação que ultrapasse o aspecto técnico-científico. Uma destas vertentes
de formação é a capacidade para ser empreendedor, o que o Uni7 considerou ao
elaborar sua política para o empreendedorismo, cujas diretrizes estão na
sequência:
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•

sensibilizar o estudante para compreender que as relações de trabalho estão
mudando. O emprego dá lugar a novas formas de participação. Na verdade,
as organizações precisam de profissionais que tenham uma visão global do
processo, que saibam identificar e satisfazer as necessidades do cliente;

•

conscientizar o estudante de que, mesmo para aqueles que vão ser
empregados, é necessário elevado grau de "empreendedorismo". As
organizações precisam de colaboradores que, além de dominarem a
tecnologia, conheçam também o negócio; saibam auscultar e atender as
necessidades do cliente; possam identificar oportunidades. E mais: buscar e
gerenciar os recursos para viabilizá-las;

•

dar uma visão de mercado com atitude empreendedora aos estudantes (mais
da metade da população não tem um emprego formal. É bom que os jovens
saiam do Uni7 sabendo que há possibilidade de se tornarem donos de seus
negócios);

•

desenvolver habilidades pessoais (trabalho em equipe, administração do
tempo); habilidades gerais (fatores geradores de riqueza, conceitos e
competências empreendedoras; estruturas para a ação; conformação social;
recursos e fontes); habilidades da gestão (detecção de oportunidades e vazios
econômicos); produtividade e qualidade; gestão estratégica e critério
restritivo de prioridades; sistemas de informações; gestão por projetos;
gestão baseada em processos; plano de negócios (viabilidade econômica,
riscos, rentabilidade e liquidez);

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL |

-121-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

2016-2021

•

desenvolver nos estudantes competências para serem empreendedores e
agentes de mudança, em qualquer lugar no qual possam vir a desempenhar a
sua atividade profissional;

•

discutir valores tais como a ética nos negócios, a responsabilidade social e o
compromisso com o ecossistema;

•

incentivar a curiosidade (tornando o conhecimento significativo para a
pessoa; criar ambientes e situações capazes de despertar sua curiosidade);

•

sensibilizar as grandes empresas, mostrando-lhes como podem se beneficiar
do empreendedorismo (interno e externo); e

•

utilizar mecanismos que façam aflorar aptidões, como iniciativa,
autoconfiança e ousadia; persistência; independência; autoconfiança; visão
estratégica; visão sistêmica; gosto pelo risco; senso de oportunidade;
eficácia; praticidade; assertividade; espírito inovador e criativo; liderança;
persuasão e prazer de vender ideias; gostar de pessoas e de contatos; arte
de negociar.

4.13. POLÍTICA PARA O MARKETING EDUCACIONAL
Atento às transformações de seu tempo, o Uni7 procura vencer o desafio
de reinventar-se cotidianamente, avaliando e reformulando seus processos de
ensino e aprendizagem, refletindo sobre sua inserção e compromisso social e,
sobretudo, procurando conhecer e satisfazer as novas necessidades e desejos de
seus estudantes.
Neste sentido, a Instituição está comprometida em empregar, de maneira
harmonizada, todos os recursos materiais e humanos adequados ao
levantamento e ao conhecimento das necessidades de formação profissional e às
expectativas pessoais de seus discentes, por meio de modernos expedientes de
planejamento e gestão do marketing educacional.
Para o Uni7, o marketing não pode ser compreendido apenas como um
sinônimo de promoção de vendas, ou mesmo de campanhas publicitárias. Ao
contrário, a instituição vislumbra no marketing um campo de conhecimento
capaz de promover estratégias para maior interação com seus públicos interno e
externo, bem como a identificação, em bases científicas, das necessidades e
desejos que precisa satisfazer.
Assim compreendido, o marketing educacional será empregado com o
objetivo do autoconhecimento, identificando os acertos e falhas da Instituição,
bem como para o estabelecimento de metas de qualidade a serem alcançadas,
além de estabelecer canais permanentes do diálogo com seus públicos. Dessa
forma, mais do que para promover vendas, o Uni7 empregará o marketing
educacional como prática voltada para maior transparência em suas relações
com a sociedade e a comunidade acadêmica.
Nesta visão de marketing educacional, também reconhecemos a
importância de um adequado planejamento de atuação mercadológica capaz de
contribuir significativamente para a autossustentabilidade econômico-financeira
da Instituição, por meio de estratégias de captação e fidelização de estudantes.
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Deste modo, o Uni7 utiliza o marketing educacional como instrumento de
competitividade, promovendo a lucratividade, a inovação e o fortalecimento de
uma imagem positiva junto à sociedade. Com base nessas reflexões e conceitos,
o Uni7 estabelece estas orientações para a sua política de marketing.
•

Utilizar o Endomarketing - o planejamento de marketing, por mais bem
elaborado que seja, perde sua eficácia quando não contempla o envolvimento
de toda a comunidade acadêmica. Ou seja, não basta pesquisar, analisar e
estabelecer estratégias e ações. É fundamental que estas estratégias sejam
consensuais e compartilhadas com docentes, estudantes e funcionários, de
forma que toda comunidade acadêmica esteja envolvida na sua realização,
conheça a sua importância e esteja comprometida com os resultados a serem
alcançados.

•

Utilizar o Marketing de Relacionamento – para alcançar os corações e as
mentes do público-alvo, é preciso conhecê-lo substancialmente. Saber dos
seus desejos, sonhos e expectativas implica definir quem é o cliente
pretendido (segmentação); encontrar, conhecer, diferenciar e estabelecer um
relacionamento
direto
(prospecção);
estabelecer
vínculos
efetivos
(familiaridade, confiabilidade); estabelecer a relação, transformando-o em
cliente ativo; fidelizar o cliente (Educação continuada) e fazer com que ele
seja um agente ativo para a captação de novos clientes.

•

Estabelecer diferenciais competitivos - qualidade no atendimento e
infraestrutura de há muito deixaram de ser diferenciais competitivos entre as
instituições de Ensino Superior, passando à categoria de prerrequisitos para o
pleno êxito. Há que se reconhecer e identificar outros fatores primordiais para
a satisfação do público, como a qualidade no relacionamento, o que somente
é possível conhecendo em profundidade o público, por meio de pesquisas
qualitativas e quantitativas e o estabelecimento de canais diretos de
comunicação.

•

Instituir a gestão com foco na marca – perceber e reconhecer na marca o
principal ativo da Instituição. Dessa forma, a marca deve estar no foco da
gestão, estando em todas as ações que criam valor, alinhando produtos,
serviços, processos e toda a comunicação da Instituição.

•

Promover a transparência nas relações – o Uni7 compromete-se a empregar
os meios do marketing para promover a ampliação do relacionamento da
Instituição com a sociedade, a comunidade acadêmica e os órgãos
governamentais, tendo como princípios o compromisso com a transparência e
a formação de parcerias éticas e produtivas como caminho único para a
concretização de todos os seus objetivos.

4.14. POLÍTICA PARA OS RECURSOS TECNOLÓGICOS
As instituições de ensino, em face da revolução tecnológica, são iguais a
qualquer outra organização do nosso tempo. Não é possível ignorar as evoluções
tecnológicas e deixar de aproveitar todos os seus benefícios. Evidentemente,
como centro crítico e questionador por natureza, uma instituição de ensino
jamais será uma usuária incondicional das oportunidades criadas pela tecnologia.
Desconhecê-la, porém, ou deixar de aproveitá-la, quando necessário, é uma
temeridade.
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O desafio da Educação é o de arquitetar novas mentalidades. Para tanto,
deve buscar, dentro e fora da instituição de ensino, a complementaridade em
objetivos que muitos julgam antagônicos: indução do espírito empreendedor e
trabalho em equipe; postura geoestratégica proativa e respeito à diversidade;
busca da excelência e preservação das diferenças de perspectiva; competição e
cooperação; lógica de mercado e coesão social.
O Brasil iniciou a busca de um caminho para informatizar a Educação
(ANDRADE & ALBUQUERQUE LIMA, 1993)13 em 1971, quando pela primeira vez
se discutiu o uso de computadores no ensino de Física (USP/São Carlos). A
cultura nacional de informática na Educação, hoje uma realidade nacional, teve
início nos anos 1980, com origem nos resultados de dois seminários (1981)14 e
198215) sobre o uso do computador como instrumento auxiliar do processo de
ensino-aprendizagem.
Atualmente, o emprego da internet já está bastante disseminado como
meio de ensino, permitindo a oferta de cursos a distância e, em casos mais
simples, o apoio a atividades presenciais. Este aspecto contribuiu
substancialmente para as alterações que estão sendo propostas para o Ensino
Superior, uma vez que se ampliará de forma acentuada o acesso por estudantes
separados dele pelo tempo, pela distância ou por outras circunstâncias.
Com a grande repercussão da tecnologia sobre o ensino a distância,
surgiram paradigmas científicos que, por sua vez, vão repercutir no modelo
pedagógico, na ideia de Educação, na relação entre instituição de ensino e
sociedade, na sua produção de conhecimento e uso das novas metodologias.
As tecnologias da informação e da comunicação constituem uma realidade
indiscutível. O grande desafio é desenvolver nos estudantes a capacidade de
avaliar e de fazer escolhas sobre qual tecnologia usar, sabendo discriminar o que
é consumismo e o que é fundamento.
Com suporte nesta preocupação, a Pedagogia investiga como a
conectividade da Era das Redes pode ajudar a criar condições favoráveis para a
formação de um novo estudante. E mais: que proposta curricular é viável,
necessária, neste novo espaço que a humanidade habita.
Sabemos que, apesar de tanto avanço tecnológico, ainda deparamos as
geografias da desigualdade social. É preciso reduzir os índices de exclusão social
e uma instituição educacional precisa estar atenta a isto. Assim, reconhecendo
suas finalidades, O Uni7 já disponibiliza os recursos tecnológicos, com o
propósito de viabilizar uma sociedade não centrada na pessoa, mas naquilo que
aqueles em interação percebem como prioritário.

13 Andrade, P. F. A utilização da Informática na escola pública brasileira. (1970-2004). In: PROGRAMA
NACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA. Brasília: MEC: Secretaria de Educação a Distância, 1996.
14 I SEMINÁRIO NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 1981, Brasília. Anais....Brasília: UNB/ SEI/
MEC/CNPq, 1981
15 II SEMINÁRIO NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 1982, Salvador. Anais....Salvador: UFB/SEI/
MEC/CNPq , 1982
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O papel do Uni7, ao privilegiar a formação do ser humano integral e
transformador, não pode separar a tecnologia do homem, tanto no sentido de
possuir os conhecimentos e saberes para produzi-la como para saber como esta
tecnologia pode e vai influir na sua subjetividade. O mundo de hoje está
profundamente marcado pela revolução das tecnologias de informação e
comunicação, sendo que é a capacidade de utilizar eficaz e eficientemente as
tecnologias de informação e comunicação que, cada vez mais, determina a
competitividade e a relevância de um país na economia global.
O aporte de novas tecnologias possibilita o acesso ao conhecimento por
meio de outras formas de pensamento, outros procedimentos intelectuais, novas
linguagens - por sua vez, passíveis de transformação incessante — imprimindo
mudanças profundas na Educação formal, permitindo ao estudante desenvolver
habilidades para o enfrentamento dos desafios contemporâneos.
Tendo como pressuposto as concepções teóricas ora delineadas, a política
para a informática e tecnologia do Uni7 se fundamenta nas seguintes diretrizes:
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•

considerar que as novas tecnologias devem ser entendidas como ferramentas,
meios auxiliares para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa/iniciação
científica e da extensão, meios que possibilitam maior amplitude e maior
agilidade na busca da informação. O ensino, no entanto, não pode se resumir
à veiculação fragmentada e descontextualizada de informações. Deve-se levar
em conta, ainda, o fato de que o docente não é um mero disseminador de
informações. O educador, interagindo com os educandos, adota condutas que
contribuem para a formação de valores essenciais na formação da cidadania;

•

consolidar o setor de informática que desenvolverá e dará manutenção aos
sistemas informatizados, organizando de forma objetiva e operacional todas
as rotinas do setor;

•

criar e manter condições para o funcionamento sistêmico das atividades
ligadas à tecnologia da informação, a fim de dar suporte ao desenvolvimento
do ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão de serviços à comunidade;

•

desenvolver nos estudantes uma consciência crítica, de forma que as
inovações tecnológicas ocorram para desenvolver as potencialidades nacionais
de acordo com as necessidades dos diversos grupos que vivem na sociedade
e não para atender interesses de minorias que ganham com tecnologias e
informações inacessíveis para a maioria, respeitando a diversidade cultural;

•

facilitar, para o estudante, o domínio das novas tecnologias de informação e
comunicação, tanto para o seu desenvolvimento pessoal quanto profissional,
utilizando-as de forma eficaz, valorizando-as pelo que acrescentam de
qualidade à vida humana;

•

garantir a participação ativa dos estudantes nos processos de aprendizagem,
exigindo tecnologias efetivamente educativas e apropriadas ao estudante
atuante, sujeito destes processos;

•

Implantar a base tecnológica necessária para a gestão organizacional e apoiar
tecnologicamente com padrões de excelência o ensino a distância;

•

investir com a devida consistência em informática e tecnologia, em valores
compatíveis com as necessidades de desenvolvimento do Uni7;

•

manter a comunidade acadêmica permanentemente informada e atualizada
quanto aos avanços na área de informática;
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•

promover o uso inovador, criativo e transformador da tecnologia da
informação, para melhorar os processos de trabalho educacionais, resultando
em um sistema de informação articulado, que produza informações para os
estudantes, a gestão, a prática profissional, a geração de conhecimento e o
controle operacional, garantindo ganhos de eficiência e qualidade
mensuráveis por meio da ampliação de acesso, equidade, integralidade e
humanização dos serviços e, assim, contribuindo para a melhoria da
qualidade em Educação; e

•

respeitar, na Educação tecnológica, sua característica fundamental, que é a
de registrar, sistematizar, compreender e utilizar o conceito de tecnologia,
histórica e socialmente constituído, para dele fazer um elemento de ensino,
pesquisa/iniciação científica e extensão, em uma dimensão que ultrapasse os
limites das simples aplicações técnicas, como instrumento de inovação e
transformação das atividades econômicas em benefício do homem, como
trabalhador, e do País.

4.15. POLÍTICA PARA A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A avaliação institucional do Uni7 inicia uma nova fase à luz da lei nº
10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES. A legislação vigente consolidou a avaliação como
um dos instrumentos para sustentação da qualidade do sistema de Educação
superior.
Os processos avaliativos internos e externos são concebidos como
subsídios fundamentais para a formulação das diretrizes para as políticas
públicas de Educação superior e, também, para a gestão das instituições,
visando à melhoria da qualidade da formação, da produção de conhecimento e
da extensão, de acordo com as definições normativas de cada tipo de instituição
e as opções de cada estabelecimento de ensino.
A Instituição recebe com satisfação as novas diretrizes e dimensões
propostas pelo Ministério da Educação, pois estas apontam que as IES devem
procurar a promoção do aprofundamento dos compromissos e das
responsabilidades sociais, bem como dos valores democráticos, da afirmação da
autonomia e identidade e do respeito à diferença e à diversidade.
Desenvolver uma cultura de avaliação, por meio do processo de
conhecimento da Instituição, visualizando e compreendendo as dificuldades e
equívocos do processo e, com base nisso, estabelecer condições para melhorar a
qualidade do nosso trabalho, é o maior objetivo.
A avaliação institucional é um dos principais temas nas discussões do
Ensino Superior brasileiro nas últimas décadas. Vários programas foram
elaborados pelo Ministério da Educação, como, por exemplo, o Programa de
Avaliação da Reforma Universitária – PARU e o Programa de Avaliação
Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB.
Com suporte na experiência de sua implantação e dos debates que se
multiplicaram no período, o PAIUB passou a assumir novas características ao
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longo do tempo. No contexto destas modificações, foi sendo gradativamente
estruturado um amplo sistema de avaliação do Ensino Superior.
Implementado em 1995, este novo sistema foi acompanhado pela
implantação de instrumentos de avaliação da graduação. Este entendimento
assumiu a força de lei, uma vez aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) que, em
seus arts. 9º e 46, estabelece que a União manterá processo nacional de
avaliação de cursos, programas e instituições de Ensino Superior, bem como o
seu credenciamento e recredenciamento periódicos, após processo regular de
avaliação.
Há onze anos, a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, instituiu o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES com o objetivo de
assegurar processo nacional de avaliação das instituições de Educação superior,
dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes.
O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da Educação
superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua
eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a
promoção do aprofundamento dos compromissos e das responsabilidades sociais
das instituições de Educação superior, por meio da valorização de sua missão
pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP – a avaliação institucional tem por objetivo
Verificar
as
condições
gerais
de
funcionamento
dos
estabelecimentos de Educação superior. Ela se apoia na análise de
todas as informações relativas à instituição e na verificação, in
loco, realizada por uma comissão de avaliadores. As informações
apuradas pela Avaliação Institucional subsidiam o Ministério da
Educação nas decisões sobre credenciamento e recredenciamento
das instituições de Educação superior. Um dos principais objetivos
da Avaliação Institucional é verificar a execução do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), que contempla objetivos,
metas e ações das organizações. Outro aspecto é a verificação da
qualificação e das políticas de valorização dos professores. A
infraestrutura do estabelecimento de ensino e a organização
institucional, como a gestão acadêmica e as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, também estão incluídas na aferição.

Desta forma, a avaliação institucional não se limita simplesmente ao
atendimento de uma exigência legal. As instituições de Ensino Superior devem
responder em especial às obrigações da busca contínua da qualidade no
desempenho acadêmico, do aperfeiçoamento constante do planejamento e da
gestão educacional e do fortalecimento progressivo dos compromissos sociais
pela prestação de contas à sociedade. Este compromisso é que mantém a
avaliação na agenda dos principais temas do Ensino Superior na atualidade.
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Este programa define o plano de autoavaliação, explicitando os princípios e
apresentando os procedimentos metodológicos utilizados, descrevendo as etapas
do processo. Finalizando, aponta as tarefas, distribuindo-as entre os setores
responsáveis que participarão do trabalho, propõe uma política de utilização dos
resultados da avaliação na definição dos rumos da Instituição.
O Uni7 entende que a avaliação institucional é um meio de suma
importância para que a Instituição oriente suas ações no sentido de cumprir, da
melhor maneira possível, suas principais funções no ensino, na pesquisa, na
extensão e no atendimento à comunidade. A avaliação institucional interna,
realizada por meio da autoavaliação de seus cursos, é uma prática consolidada
na Instituição pela ampliação de sua abrangência, tanto nos setores avaliados
como nos setores participativos.
A avaliação institucional é compreendida como a grande impulsionadora de
mudanças no processo acadêmico de produção e disseminação de conhecimento,
que se concretiza na formação de cidadãos e profissionais e no desenvolvimento
de atividades de pesquisa e de extensão. Neste sentido, contribui para a
formulação de caminhos para o aperfeiçoamento ou, até, a transformação do
modelo de ensino do Uni7, evidenciando seu compromisso com a formação de
uma sociedade mais justa e solidária e, portanto, mais democrática e menos
excludente.
Para tanto, a avaliação institucional é direcionada a possibilitar a
elaboração de um projeto acadêmico sustentado por princípios como a gestão
participativa de toda a comunidade acadêmica e a autonomia, que visam a
consolidar a responsabilidade social e o compromisso científico-cultural do Uni7.
Os resultados das avaliações, além de subsidiarem as ações internas e a
(re) formulação do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), formam a
base para a implementação de todas as políticas educacionais e de ações
correspondentes.
A avaliação pretende fornecer uma visão global sob dupla perspectiva:
•

o objeto de análise é o conjunto das dimensões, estruturas, relações,
atividades, funções e finalidades do Uni7, centrado em suas atividades de
ensino, pesquisa e extensão, segundo o seu perfil e a sua missão. Estão
compreendidos, na avaliação intitucional, a gestão, a responsabilidade e
compromissos sociais e a formação acadêmica e profissional com vistas a
repensar sua missão para o futuro;

•

são sujeitos da avaliação o corpo docente, estudantes, técnico-administrativos
e membros da comunidade externa especialmente convidados ou designados.

Tem, como
institucional:
•
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avaliar a Instituição como totalidade integrada que permite a autoanálise
valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais
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efetivamente realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e ao
desenvolvimento do Uni7; e
•

privilegiar o conceito da autoavaliação e sua prática educativa para produzir
nos membros da comunidade acadêmica autoconsciência de suas qualidades,
problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos
institucionalizados e participativos para a sua realização.

Em termos práticos, a informação e sua análise são feitas com a
participação dos segmentos da comunidade acadêmica, à luz da missão ou
projeto da Instituição. Concluída esta, avança-se para a outra fase: o exame da
coerência do projeto institucional e sua realização, na qual o Uni7 avalia seus
níveis de pertinência e qualidade, suas potencialidades e fragilidades, com
origens nas quais constituirá uma agenda futura, articulando objetivos, recursos,
práticas e resultados.
O conjunto de informações obtido, após trabalho de análise e
interpretação, permite compor uma visão diagnóstica dos processos
pedagógicos, científicos e sociais da Instituição, identificando possíveis causas de
problemas, bem como possibilidades e potencialidades.
Entende-se a autoavaliação como um processo cíclico, criativo e renovador
de análise e síntese das dimensões que definem a Instituição. O seu caráter
diagnóstico e formativo de autoconhecimento permite a permanente análise das
prioridades estabelecidas no Projeto Político Institucional e o engajamento da
comunidade acadêmica na constituição de novas opções e práticas.
A prática da autoavaliação, como algo permanente, é instrumento de
consolidação de uma cultura de avaliação institucional, com a qual a comunidade
interna se identifica e se compromete. O seu caráter formativo deve permitir o
aperfeiçoamento tanto pessoal (dos docentes, discentes e corpo técnicoadministrativo) quanto institucional, pelo fato de situar todos os agentes em
reflexão e autoconsciência institucional.
De maneira geral, a avaliação institucional é oportunidade única para o
Uni7 redefinir ou reafirmar seus valores, potencializando as condições
necessárias para constituir a melhor qualidade na Instituição.
Ela deve ser contínua, interativa, proativa e global. Seus resultados devem
fornecer subsídios necessários à reflexão e revisão de políticas, programas e
projetos, e devem orientar o Uni em suas tomadas de decisão.
Cabe à Instituição transformar seus resultados em ações, valorizando a
participação dos agentes-sujeito na avaliação institucional. A finalidade central
do processo avaliativo do Uni7 é promover a realização autônoma do projeto
institucional, de modo a garantir a qualidade acadêmica no ensino, na pesquisa,
na extensão, na gestão e no cumprimento de sua pertinência e sua
responsabilidade social.
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Na sua Avaliação Institucional, o Uni7 se preocupa em garantir a
participação de todos os membros da comunidade educativa – professores,
estudantes, técnico-administrativos, ex-estudantes e outros grupos sociais realizando ações coletivamente legitimadas.
São objetivos do processo, atender as finalidades essenciais da avaliação,
quais sejam:
•

ultrapassar a simples preocupação com desempenhos ou rendimentos
estudantis, buscando os significados mais amplos da formação profissional;

•

explicitar a responsabilidade social da Educação superior, especialmente
quanto ao avanço da ciência, à formação da cidadania e ao aprofundamento
dos valores democráticos;

•

superar meras verificações e mensurações, destacando os significados das
atividades institucionais não apenas do ponto de vista acadêmico, mas
também quanto aos impactos sociais, econômicos, culturais e políticos;

•

aprofundar a ideia da responsabilidade social no desenvolvimento do Uni7,
operando como processo de elaboração, com participação acadêmica e social,
e não como instrumento de checagem e cobrança individual; e

•

valorizar a solidariedade e a cooperação, e não a competitividade e o sucesso
individual.

A proposta de avaliação do Uni7 tem caráter permanente e visa a
demonstrar à sociedade, inclusive à própria comunidade acadêmica, o papel
social da Instituição, revelado pela qualidade de seu ensino e da gestão, bem
como a importância de seus programas de pesquisa e de extensão. Torna-se,
pois, um instrumento de autoconhecimento e autorredirecionamento, como
também, um mecanismo de prestação de contas dos serviços oferecidos pela
Instituição aos estudantes e a toda a sociedade.
A avaliação, em última instância, induz o Uni7 ao estabelecimento de
compromissos com a sociedade, explicitando as diretrizes de um projeto
pedagógico e os fundamentos de um programa sistemático e participativo de
avaliação, que permita o constante reordenamento, consolidação e/ou
reformulação das ações da Instituição, mediante variadas formas de propagação
dos resultados da avaliação e das ações dela decorrentes.

4.16. POLÍTICA FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E DE INVESTIMENTOS
O ambiente organizacional modifica-se com uma velocidade extraordinária.
Segundo Drucker (1999)16, a globalização é seu exponencial máximo e traz
consigo efeitos muito fortes sobre as organizações. É por estes motivos principais
que, nos dias de hoje, gerenciar corretamente as capacidades é de vital
importância para o sucesso da Instituição. Questionar o momento atual é
vivenciar um doloroso processo de reavaliação das antigas ideias.

16 DRUCKER, Peter. Os novos desafios. HSM Management, São Paulo, v.3, n.12, p.36-42, jan./fev.
1999.
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A competitividade, palavra de ordem nos dias atuais, requer não apenas a
definição e execução corretas da estratégia organizacional, mas que ambas
sejam elaboradas de tal forma que assegurem a eficácia da organização.
O planejamento geral compreende o sistema de planejamento financeiro,
incluindo a avaliação da origem e da aplicação de recursos pretérita e
prospectivamente. Um plano financeiro é, portanto, uma declaração do que deve
ser feito no futuro.
E, em longo prazo, é uma forma de reflexão sistemática sobre o futuro da
organização, podendo antecipar os possíveis problemas antes que eles possam
acontecer, bem como ser um procedimento lógico e organizado de investigação
do desconhecido.
A dinâmica e o problema da sobrevivência exigem que as organizações
assimilem, adotem e incorporem novas tecnologias nas áreas de produção, de
marketing e das técnicas contábil-financeiras.
O fato de o planejamento direcionar a administração para refletir sobre os
objetivos e fixar prioridades talvez seja o mais importante resultado do processo,
pois é uma forma de garantir que os objetivos e planos elaborados em relação a
áreas específicas de operação da organização sejam viáveis e internamente
coerentes.
Em curto prazo, o plano financeiro preocupa-se principalmente com a
análise de decisões que afetam os ativos e passivos circulantes, porém a
ausência de planejamento financeiro eficaz em médio e longo prazo é uma razão
frequentemente citada para a ocorrência de dificuldades financeiras e a falência
de organizações. Enfim, o gerenciamento adequado das finanças é o diferencial
entre sonhadores e realizadores.
A política financeiro-orçamentária e de investimentos do Uni7 tem como
base as seguintes diretrizes:
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•

divulgar o entendimento e a percepção dos colaboradores quanto à
importância do planejamento financeiro (a programação do orçamento, a
racionalização dos gastos e a otimização dos investimentos) no desempenho
institucional, e este como vital para o Uni7 tornar realidade seus sonhos,
desejos e objetivos;

•

fazer do planejamento financeiro o mapa de navegação que indicará uma
melhor visão dos seus recursos financeiros, identificar as oportunidades e
dificuldades, e definir antecipadamente as estratégias para enfrentar cada
situação, permitindo planejar de modo mais preciso suas despesas e receitas
e a melhor utilizar os recursos disponíveis;

•

elaborar um orçamento para saber quais serão os recursos necessários para a
realização do Projeto Institucional. O orçamento deverá informar, de um
modo transparente, a maneira como se pretende aplicar os recursos que se
visa a obter. Este instrumento serve como norteador da execução financeira
institucional;

•

elaborar orçamento obedecendo às indicações de - ser transparente, definir
metas, discutir estratégias, ter clareza das necessidades, ter equilíbrio entre o
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-131-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

2016-2021

desejado e o possível, aceitar os limites na utilização dos recursos, acatar o
orçamento como instrumento de orientação e fazer revisões periódicas;
•

buscar a racionalidade da organização, com plena utilização dos recursos
humanos, materiais e físicos, evitando-se a duplicação de recursos para a
realização de objetivos idênticos ou equivalentes;

•

reavaliar, com frequência, a eficiência financeira, administrativa, gerencial e
patrimonial do Uni7, visando ao seu melhoramento e aperfeiçoamento. A
modernização de métodos e processos de trabalho deve levar a um controle
de custos e resultados e a uma eficiência no uso dos recursos;

•

zelar para que a aplicação em pessoal (mais encargos) não ultrapasse 60%
(sessenta por cento) da receita real, para que o Uni7 não perca a capacidade
de investimentos adequados na Educação;

•

garantir a otimização e a aplicação de recursos financeiros na expansão,
modernização e manutenção da estrutura física e do parque tecnológico;

•

incentivar a qualificação docente, por meio de dedicação para o
desenvolvimento de programas de pós-graduação, bem como oferecer auxílio
financeiro para a participação em eventos científicos;

•

buscar novas fontes de recursos financeiros para auxílio à pesquisa e à
iniciação científica, como meio de potencializá-las; e

•

ampliar a base das receitas do Uni7, com exame das seguintes medidas
alternativas e complementares -

flexibilizar os currículos;

-

rever e adequar, periodicamente, os preços da graduação, conforme
parâmetros de custos de cada curso e implicações de mercado;

-

implantar um programa amplo de Educação continuada;

-

incrementar as parcerias com agências de fomento ao desenvolvimento
da ciência e tecnologia, nacionais e internacionais, dos setores públicos e
privados;

-

avaliar o desempenho acadêmico e financeiro de cada curso, programa,
projeto e serviço do Uni7;

-

implementar auditorias internas como instrumento avaliativo, visando à
melhoria

constante

do

desempenho

administrativo,

econômico

e

financeiro.

4.17. POLÍTICAS PARA GUARDA DO ACERVO ACADÊMICO
A guarda do acervo acadêmico da Centro Universitário 7 de Setembro –
Uni7 é composta pelo conjunto de toda a documentação ligada às atividades
pedagógicas e acadêmicas da Instituição. Sua estrutura é definida pela Portaria
MEC N° 1.224 de 13 de dezembro de 2013, e tem por objetivo a guarda e a
manutenção dos documentos acadêmicos produzidos e recebidos em decorrência
do exercício do Uni7.
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A Portaria MEC N° 1.224/2013 instituiu procedimentos para a manutenção
e guarda do acervo acadêmico das instituições pertencentes ao Sistema Federal
de Ensino, realçando a importância do Setor do Acervo Acadêmico e de sua
gestão.
Esta gestão visa ao atendimento eficiente e eficaz das demandas dos
órgãos governamentais, assim como das necessidades internas da instituição.
Desta forma, o Setor da Guarda do Acervo Acadêmico permite aproveitar
ao máximo as informações disponíveis no Uni7, facilitando as consultas aos
documentos e, consequentemente, as ações pedagógicas e administrativas. A
gestão do acervo acadêmico inicia-se com a organização do conjunto de
procedimentos e operações técnicas necessárias ao seu funcionamento e
continua com a definição das formas de arquivamento e tramitação dos
documentos, períodos de guarda nas fases correntes e intermediárias, assim
como dos procedimentos para a eliminação ou recolhimento para a guarda
permanente.
A Política de Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico do Centro
Universitário 7 de Setembro visa a:
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•

manter no acervo acadêmico documentos de arquivo relativos às atividadesfim da Instituição;

•

garantir o cumprimento do previsto nos prazos de guarda, destinações finais e
observações previstas na legislação vigente;

•

elaborar e concretizar um plano de ação para a adequação do acervo
acadêmico às normas da Portaria MEC Nº 1.224/2013;

•

manter permanentemente organizado e em condições adequadas de
conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o acervo acadêmico sob sua
guarda;

•

permitir a consulta do acervo acadêmico, a qualquer tempo, pela Comissão
Própria de Avaliação (CPA);

•

poder ser averiguado a qualquer tempo pelos órgãos e agentes públicos
atuantes para fins de regulação, avaliação e supervisão.

•

racionalizar a eficácia na criação, tramitação, classificação, uso, avaliação e
arquivamento dos documentos em fase corrente e intermediária, visando ao
recolhimento para guarda permanente ou eliminação/destinação final.

•

O documento de indicação do Depositário do Acervo Acadêmico foi
protocolizado junto à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior do Ministério da Educação (SERES/MEC), sob n. 035430201456,
estando devidamente firmado pelo representante legal do Uni7 e pelo
depositário indicado, Sra. Aurea Rosa.

•

A gestão do acervo acadêmico está em fase de informatização, o que facilitará
e consulta eletronicamente e, será gerenciado pelo Sistema TOTVS de Gestão
Acadêmico.
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V - IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS
1.

RELAÇÃO DOS CURSOS E PROGRAMAS

1.1. CURSOS DE GRADUAÇÃO
O Uni7 atualmente oferta cursos de graduação, conforme demonstrado na
tabela a seguir:
NOME DO CURSO
Administração – Água Fria
Ciências Contábeis - Água Fria
Design Gráfico - Água Fria
Direito - Água Fria
Jornalismo - Sede Água Fria
Logística - Sede Água Fria
Negócios Imobiliários - Água Fria

RECONHECIMENTO OU
RENOV.
Portaria MEC nº 1.264, de
Portaria MEC nº 1.316, de 23/08/2000
19/04/2005
Portaria MEC nº 1 1381, de
Portaria MEC nº 3.255, de
04/07/2001
21/09/2005
Portaria MEC n° 215, de
Portaria MEC nº 28, de 09/02/2010
31/10/2012
Portaria MEC nº 1.178, de
Portaria MEC nº 924, de 27/03/2002
27/12/2006
Portaria MEC nº 193, de
Portaria MEC nº 3.640, de 04/12/2003
24/06/2011
Portaria MEC n° 300, de
Portaria MEC nº 302, de 10/12/2009
27/12/2012
Portaria MEC n° 264, de
Portaria MEC nº 302 de, 10/12/2009
16/11/2012
AUTORIZAÇÃO

Portaria MEC nº 1.056, de
19/08/2010
Publicidade e Propaganda - Água
Portaria MEC nº 792, de
Portaria MEC nº 3.640, de 04/12/2003
Fria
10/06/2009
Portaria MEC nº 1 3.256, de
Sistemas de Informação - Água Fria Portaria MEC nº 234, de 08/02/2001
21/09/2005
Pedagogia - Água Fria

Portaria MEC nº 1320, de 23/08/2000

Engenharia de Produção - Água Fria Portaria MEC n° 279, de 19/12/2012
Arquitetura e Urbanismo - Água Fria Portaria MEC n° 264, de 31/05/2013
Engenharia Elétrica - Água Fria

Portaria MEC nº 721, de 27/11/2014

Sistemas de Informação Imperador

Portaria MEC nº 400, de 29/05/2015
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NOME DO CURSO

RECONHECIMENTO OU
RENOV.
-

AUTORIZAÇÃO

Engenharia Mecânica – Água Fria

Portaria MEC nº 622, de 04/09/2015

Ciência Contábeis - Imperador

Portaria MEC nº 702, de 01/10/2015

Psicologia

Portaria MEC nº 140, de 23/12/2015

2016-2021

-

1.2. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
O Uni7 oferta cursos de pós-graduação lato sensu desde 2003. Hoje
(2015), 0 Uni7 oferece 33 cursos, identificados no quadro:
NOME DO CURSO

ATO DE CRIAÇÃO
Documento
Nº

Em
andamento

Arte-Educação
Educação Infantil
Arte-Educação
Linguística Aplicada: ensino de línguas estrangeiras
Alfabetização
Educação Inclusiva
Linguística Aplicada: ensino da língua portuguesa
Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica
Direito Processual
Direito Tributário
Direito Empresarial
Engenharia de Software
Gestão de Sistemas de Informação
Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis
Arquitetura, Design e Implementação de Sistemas para
Internet
Dispositivos Móveis
MBA em Gestão e Liderança Avançadas de Pessoas
MBA em Gestão Empresarial Estratégica
Psicologia Organizacional e do Trabalho
MBA em Logística
MBA em Auditoria
MBA em Gestão e Planejamento Tributário
MBA em Gestão Financeira e de Custos
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Resolução de
03/02/2004
Resolução de
02/02/2004
Resolução de
04/02/2005
Resolução de
28/04/2003
Resolução de
04/02/2005
Resolução de
04/02/2005
Resolução de
13/08/2009
Resolução de
22/02/2007
Resolução de
13/08/2009
Resolução de
16/10/2008
Resolução de
11/05/2006
Resolução de
11/05/2006
Resolução de
21/01/2011
Resolução de
11/06/2013
Resolução de
07/06/2012
Resolução de
13/08/2009
Resolução de
28/04/2003
Resolução de
21/03/2011
Resolução de
11/05/2014
Resolução de
11/05/2006
Resolução de
28/04/2003
Resolução de
24/03/2011
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02/04

x

03/04

x

07/05

x

02/03

x

05/05

x

08/05

x

08/09

x

01/07

x

07/09

x

08/08

x

08/06

x

11/06

x

02/11

x

08/13

x

06/12

x

06/09

x

04/03

x

03/11

x

11/14

x

13/06

X

03/03

X

04/11

X

Concluído
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ATO DE CRIAÇÃO
Documento
Nº

NOME DO CURSO
Design Editorial

Resolução de
23/05/2013
Resolução de
11/04/2014
Resolução de
04/02/2005
Resolução de
08/06/2007
Resolução de
16/06/2014
Resolução de
18/02/2013
Resolução de
10/07/2014
Resolução de
25/07/2012
Resolução de
25/07/2012

MBA em Propaganda e Marketing
Comunicação e Cultura
MBA Executivo COPPEAD
MBA Executivo em Finanças – SAINT PAUL
Estratégia Empresarial – SAINT PAUL
MBA em Gestão – MARQUISE
MBA EM Gestão de Projetos UFRJ
Inteligência de Mercado – SAINT PAUL

2016-2021

Em
andamento

23/13

X

16/14

X

Concluído

x

09/05
01/07

X

14/14

X

08/13

X

07/14

X

04/12

X

05/12

X

1.3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS E PROGRAMAS
1.3.1. Programação de abertura de cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e
tecnólogicos)
Apresentamos a seguir a relação dos cursos de pós-graduação a serem
ofertados na transformação da FA7 em Centro Univeristário:
Nome do curso

Habilitação

Modalidade

Nº de
alunos
Nº
por turmas
turma

Turno (s) de
Funcionamento

Local de Funcionamento
Avenida Imperador, 1330.

Ano previsto
para a
solicitação

Engenharia Civil

Engenheiro

Bacharelado

50

2

Diurno/Noturno

Engenharia
Elétrica

Engenheiro

Bacharelado

50

2

Diurno/Noturno

Avenida Imperador, 1330.
Fortaleza - CE.

2016
2016
2016

Fortaleza - CE.

Bacharelado

50

2

Diurno/Noturno

Avenida Imperador, 1330.
Fortaleza - CE.

Engenheiro

Bacharelado

50

2

Diurno/Noturno

Avenida Imperador, 1330.
Fortaleza - CE.

Advogado

Bacharelado

50

2

Diurno/Noturno

Arquiteto\Urba
nista

Bacharelado

50

2

Diurno/Noturno

Jornalismo

Jornalista

Bacharelado

50

2

Diurno/Noturno

Psicologia

Psicólogo

Bacharelado

50

2

Diurno/Noturno

Engenharia de
Computação

Engenheiro

Bacharelado

50

2

Diurno/Noturno

Engenharia
Ambiental e
Energias
Renováveis

Engenheiro

Bacharelado

50

2

Diurno/Noturno

Engenharia de
Computação

Engenheiro

Bacharelado

50

2

Diurno/Noturno

Engenharia
Mecânica

Engenheiro

Engenharia de
Produção
Direito
Arquitetura e
Urbanismo

Engenharia
Ambiental e
Energias
Renováveis
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Engenheiro

Bacharelado

50

2

Diurno/Noturno
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Avenida Imperador, 1330.
Fortaleza - CE.
Avenida Imperador, 1330.
Fortaleza - CE.
Avenida Imperador, 1330.
Fortaleza - CE.
Avenida Imperador, 1330.
Fortaleza - CE.
Avenida Imperador, 1330.
Fortaleza - CE.
Avenida Imperador, 1330.
Fortaleza - CE.

Almirante Maximiano da
Fonseca, 1395 – Fortaleza.
Almirante Maximiano da
Fonseca, 1395 – Fortaleza.

2016

2016
2016
2016
2016
2017

2018

2016

2017
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1.3.2. Programação de abertura de cursos de pós-graduação (lato e stricto Sensu)
Na sequência está a relação dos cursos de pós-graduação latu e stricto
sensu a serem ofertados na transformação quando da FA7 em Centro
Univeristário:
Nome do curso

Modalidade

Nº de
Nº
alunos/tur
turmas
ma

Turno (s) de
Funcionamento

Direito

Stricto Sensu

20

1

Noite

Pedagogia

Stricto Sensu

20

1

Noite

Especialização em Metodologia
de Enfrentamento da Violência
contra Crianças e Adolescentes

Lato Sensu

30

1

Tarde

Especialização em Gestão
Estratégica da TI

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Engenharia
de Software.

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Gestão
Escolar e Coord. Pedagógica

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em
Desenvolvimento Ágil de
Software.

Lato Sensu

30

1

Manhã e Tarde

Especialização em Libras

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Linguagens e
Mídias Digitais

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Educação
Infantil e Múltiplas Linguagens

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Design
Gráfico

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Tecnologias
Digitais na Educação

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Desenv. de
sist. para dispositivos móveis

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Direito
Empresarial

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Gestão
Empresarial Estratégica

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Gestão
Empresarial para Pequenas e
Médias Empresas

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Língua
Portuguesa

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Arquitetura,
Design e Imp. De sistema p/
internet

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

MBA em Gestão e
Planejamento Tributários

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Metodologia
de Enfrentamento da Violência
contra Crianças e Adolescentes

Lato Sensu

30

1

Tarde

Especialização em Gestão
Estratégica da TI

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Engenharia
de Software.

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde
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Local de
Funcionamento
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Almirante Maximiano
da Fonseca, 1395 –
Fortaleza.
Avenida
Imperador,
1330.
Fortaleza - CE.
Avenida
Imperador,
1330.
Fortaleza - CE.
Avenida
Imperador,
1330.
Fortaleza - CE.

Ano previsto
para a
solicitação

2016
2018
2017

2017
2016
2016

2016

2017
2017
2017
2016
2017
2016
2017
2017

2018

2018

2019

2016
2016

2018
2018
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Nome do curso

Modalidade

Nº de
Nº
alunos/tur
turmas
ma

Turno (s) de
Funcionamento

Especialização em Tecnologias
Digitais na Educação

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Desenv. de
sist. para dispositivos móveis

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Direito
Empresarial

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Gestão
Empresarial Estratégica

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Gestão
Empresarial para Pequenas e
Médias Empresas

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Língua
Portuguesa

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

Especialização em Arquitetura,
Design e Imp. De sistema p/
internet

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

MBA em Gestão e
Planejamento Tributários

Lato Sensu

30

1

Manhã e tarde

2016-2021

Local de
Funcionamento
Avenida
1330.
Fortaleza
Avenida
1330.
Fortaleza
Avenida
1330.
Fortaleza
Avenida
1330.
Fortaleza
Avenida
1330.
Fortaleza

Imperador,
- CE.
Imperador,
- CE.
Imperador,
- CE.
Imperador,
- CE.
Imperador,
- CE.

Avenida
Imperador,
1330.
Fortaleza - CE.
Avenida
Imperador,
1330.
Fortaleza - CE.
Avenida
Imperador,
1330.
Fortaleza - CE.

Ano previsto
para a
solicitação

2017
2017
2017
2018

2018

2018

2017

2017

1.3.3. Programas de extensão
Apesar de o ensino ser a atividade-fim em uma instituição de nível
superior, não é possível desconhecer os anseios e perspectivas da sociedade
como usuária desses serviços. Então, a necessidade de um bom relacionamento
entre a Instituição e o seu ambiente induz a uma reflexão sistemática dos seus
cursos, programas e projetos, visando a manter a qualidade dos serviços por
meio da extensão.
Com esse entendimento, a extensão é entendida no Uni7 como um
processo educativo cultural e científico que articula ensino e extensão,
viabilizando os projetos pedagógicos dos cursos do Uni7 junto à sociedade. Desta
forma, é necessário ampliar e aprimorar as atividades de extensão dos cursos do
Uni7.
Com essa óptica, a extensão é compreendida como estratégia para
promover e articular as diversas áreas do conhecimento com os diversos
segmentos da sociedade, levando em consideração a realidade social, em uma
perspectiva transformadora. Assim, os vários serviços ofertados pela extensão
devem estar diretamente relacionados às ações docentes, discentes e à demanda
da sociedade.
Em síntese, a extensão é entendida como um serviço que o Uni7 presta à
sociedade, ensejando opções de ação que atendam às reais expectativas e
problemáticas da população e, ainda, podendo ser considerada um espaço fértil
para o exercício e conquista da emancipação crítica, tanto da comunidade
acadêmica quanto da sociedade.
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1.4. CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO
1.4.1. Programa
Entende-se por programa o conjunto de projetos, cursos, eventos e
prestação de serviços e produções e publicações executados de forma articulada
e interdisciplinar para consecução de um objetivo comum.
1.4.2. Projeto
Entende-se por projeto o conjunto de ações desenvolvidas de forma
contínua para realização de objetivo específico.

TÍTULO

OBJETIVO

DETALHAMENTO DA AÇÃO

CANTA LÁ QUE EU CANTO CA

Promover atividades integradoras da relação
comunidade e Uni7, no sentido de
estabelecer parcerias e troca de saberes.

Projeto desenvolvido em parceria com a
Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e o
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Ceará.

JUNIOR ACHIEVEMENT

Difundir o espírito empreendedor nos
jovens, ainda na escola, estimular o
desenvolvimento pessoal, proporcionar uma
visão holística do mundo dos negócios e
facilitar o acesso ao mercado de trabalho.

O UNI7 é uma das mantenedoras da Junior
Achievement, associação norte-americana,
sem fins lucrativos, fundada em 1919 nos
Estados Unidos.
Organização de Educação prática em
economia e negócios. Participação de alunos
do Uni7 como instrutores no Programa Miniempresas.
Os participantes são alunos do Ensino Médio
de escola púbica e privada.

VAMOS TODOS CIRANDAR

Proporcionar aos alunos e professores
envolvidos formação teórica, didática e
pessoal nas áreas de alfabetização,
brinquedo, ludicidade e cultura cearense,
dentre outros.

Esse projeto é realizado em parceria com o
Colégio 7 de Setembro e foi iniciado no ano
de 2007. O projeto é estruturado em dois
eixos: formação lúdica e prática docente. A
formação lúdica consiste em estudos
teórico-práticos de temáticas relacionadas
ao desenvolvimento infantil, alfabetização,
ludicidade e cultura, dentre outros. O eixo
da prática docente consiste em observações
nas salas de aula de Educação Infantil do
C7S, contando com a participação de dois
alunos bolsistas do curso de Pedagogia e
orientação de uma professora do quadro do
Uni7.
Observação da prática pedagógica na
frequência semanal.

NÚCLEO DE INCLUSÃO DIGITAL
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Aulas acontecem nas dependências dos
laboratórios de informática do Uni7, nas
Proporcionar o uso da internet a professores
manhãs de sexta-feira e sábado.
e alunos de escolas públicas que não têm
acesso a computadores, capacitando-os a
Os alunos advêm de uma escola municipal
utilizar a internet e outros recursos
próxima ao Uni7 e cada um utiliza o
computacionais para a solução de problemas computador durante pelo menos duas horas
práticos da vida cotidiana e acesso a
semanais.
informações relevantes dentro do seu
Projeto de Parceria entre os cursos de
contexto sociocultural.
graduação de Pedagogia e Sistemas de
Informação.
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1.4.3. Eventos
Os eventos consolidam-se por meio das ações periódicas oferecidas com
propósitos de produzir, sistematizar e divulgar conhecimentos e técnicas. Serão
assim considerados: cursos, seminários, jornadas acadêmicas, campanha de
difusão cultural, conferência, congresso, concertos, conselho, ciclo de estudos,
debate, encontro, conclave, escola de férias, espetáculo, exibição pública,
exposição, feira, festival, fórum, jornada, lançamento de publicações e produtos,
mesa redonda, mostra, olimpíada, palestra; recital, semana de estudos, show,
simpósio, torneios, promoções de Educação Física e esportes, oficinas e
similares.
TÍTULO

FEIRA DO EMPREENDEDOR

PROGRAMA RUMOS

PROGRAMA ÍCONES

SEMANA DA ADMINISTRAÇÃO

SEMANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA
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OBJETIVO

DETALHAMENTO DA AÇÃO

A Feira é realizada pelos próprios
alunos e público externo que durante 3
Criar ambiente propício à prática
dias de exposição vendem seus
pedagógica de comercialização, com
produtos. Durante a Feira há a
participação de alunos e demais
participação de patrocinadores e
interessados da sociedade local em
apoiadores que incrementam o evento
expor produtos e marcas.
com degustação e demonstração de
seus produtos e marcas.
O evento possui um desenho informal e
ocorre nas manhãs de sábado ao longo
do ano. Inicialmente, é servido um café
Compartilhar com alunos, professores e da manhã para a integração de alunos,
professores, visitantes e palestrantes.
a comunidade em geral, as melhores
Em seguida, todos se dirigem para o
práticas da gestão nas respectivas áreas
auditório onde são proferidas as
da Administração, criando parcerias
palestras.
com empresas e instituições locais.
São realizados dois eventos no ano,
sendo que cada um se destina a uma
temática específica.
Acontece com a presença de
personalidades, empresários e líderes
da sociedade local, que são convidados
a explanar sobre a sua trajetória
profissional, a sua foração de valores e
Proporcionar relatos de histórias de
seus conhecimentos tácitos adquiridos
vidas pessoais e profissionais.
ao longo de sua vida.
Após a palestra que ocorre no teatro,
os participantes são instigados a
interagir com perguntas direcionadas
ao palestrante, criando assim, um lugar
propício à constituição do saber.
Semana da Administração ocorre
Ensejar a aproximação de prática à
durante uma semana do ano durante o
teoria, por meio da participação de
segundo semestre, sendo composta de
profissionais atuantes no mercado.
palestras e cursos.
Semana de Ciências Contábeis ocorre
Ensejar a aproximação de prática à
durante uma semana, no segundo
teoria, por meio da participação de
semestre, sendo composta de palestras
profissionais atuantes no mercado.
e cursos.
Prover alunos e estudantes de Ensino
Médio ou Superior de conhecimentos
fundamentais da Ciência Contábil,
Programação de cursos de capacitação
tornando-os aptos a desenvolverem
profissional.
trabalhos de registro e análise contábil,
bem como habilitando ao uso de
software da gestão contábil.
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TÍTULO

OBJETIVO

DETALHAMENTO DA AÇÃO

JORNADO Uni7 DE DIREITO E CULTURA

Ensejar a aproximação de prática à
teoria, por meio da participação de
profissionais atuantes no mercado.

Acontece com a presença de
personalidades jurídicas, que são
convidados a explanar sobre uma
temática do Direito, finalizando o
evento com um júri simulado.

SEMANA DA INFORMÁTICA

JORNADA CETI

PROJETO ESCOLA DE MESTRES

Apresentar aos alunos do curso de
Sistemas de Informação, em palestras,
as principais iniciativas de uso de
tecnologias da atualidade, bem como a
realidade de oportunidades e requisitos
do mercado de trabalho.
Apresentar aos alunos do curso de
Sistemas de Informação, em
minicursos, as principais tecnologias da
atualidade.
Promover Fórum Permanente de
Educação de temas emergentes na
atualidade para comunidade de
docentes da rede pública e privada de
Fortaleza, bem como para os alunos do
curso de Pedagogia, da cidade de
Fortaleza

Realização anual com carga horária de
20 horas.

Realização anual com carga horário de
20 horas.

O Fórum é promovido e realizado pelo
corpo docente da Faculdade, com
palestras e oficinas práticas de temas
atuais. O evento ocorre uma vez por
mês, sempre aos sábados.

FEIRA DE RECRUTAMENTO

Integrar os discentes ao mundo do
trabalho.

Feira de estágios e emprego com
exposição de vários agentes de
integração em estágio e emprego, da
cidade de Fortaleza.
As empresas de recrutamento e seleção
fazem cadastro e recebem currículos
dos discentes para encaminhamento ao
mundo do trabalho.
Oficinas gratuitas sobre
empregabilidade para a comunidade
em geral, parceria com o SINE/IDT.

GALERIA DE ARTES

Incentivar e divulgar as artes de um
modo geral e, em especial, as artes
plásticas, visando ao desenvolvimento
e ao aprimoramento cultural do povo
cearense.

Espaço estruturado nas dependências
do Uni7 para receber expositores e
amantes da arte.

MULHERES EMPREENDEDORAS

Divulgar a produção artesanal de
mulheres empreendedoras de centros
comunitários da cidade de Fortaleza.

Espaço estruturado no pátio interno do
Uni7, onde mulheres integrantes de dez
centros comunitários vendem suas
produções artesanais.
Projeto em parceria com a Secretaria
de Trabalho e Desenvolvimento Social.
Acontece uma vez por mês.

1.4.4. Cursos
Entende-se como curso de extensão o conjunto articulado de ações
pedagógicas, de caráter teórico ou prático, presencial ou a distância, planejadas
e organizadas de maneira sistemática, com carga horária definida e processo de
avaliação formal. Inclui oficina, workshop, laboratório e treinamentos.
TÍTULO
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OBJETIVO
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TÍTULO

PROGRAMA DE FORMAÇÃO JAVA

PHP PARA INICIANTES

PROFISSIONALIZANTE

OBJETIVO

2016-2021

DETALHAMENTO DA AÇÃO

Formar profissionais para utilização da
tecnologia Java, por meio do
aprendizado dos aspectos
Realização semestral com carga horária
fundamentais de orientação a objetos,
de 120 horas.
bem como dos aspectos de
programação para WEB, além de
contribuir para formação de discentes.
Formar profissionais para utilização da
tecnologia PHP mediante o
aprendizado dos aspectos
Realização semestral com carga horário
fundamentais da linguagem, bem como
de 120 horas.
dos aspectos de programação de
sistemas para WEB.
Programa de cursos e oficinas com
divulgação e participação da
Capacitar, desenvolver e aproximar o
comunidade.
discente às exigências do mundo do
Programa desenvolvido em parceria
trabalho.
com o curso de Administração.
Realização semestral.

PROGRAMA VIVA

COM.DOMÍNIO DIGITAL

DEFENSORIA PÚBLICA

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS (NPJ)

BRINQUEDOTECA
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Oferecer Educação continuada a
diversos grupos de interesse que
garante a possibilidade de aprendizado
contínuo nos mais diversos campos do
saber, como: arte, tecnologia, saúde e
atividades no terceiro setor.

Formar jovens para o mundo do
trabalho com foco nas tecnologias da
informação e inserir social e
produtivamente jovens qualificados
pelo Projeto.

Prestar assistência jurídica e integral, judicial
e extrajudicial às pessoas físicas
necessitadas, por meio de um defensor, com
a participação de alunos e professores do
Uni7, no espaço físico do Núcleo de Práticas
Jurídicas.
Aperfeiçoar a formação acadêmica do
alunado do Curso de Direito do Uni7,
possibilitando a iniciação do discente na
prática profissional.
Desenvolver atividade de apoio comunitário,
com auxílio jurídico, na tentativa de uma
maior prestação jurisdicional à comunidade
local.

Atender crianças da comunidade próxima ao
Uni7, bem como os filhos dos alunos,
professores e funcionários da faculdade.
Além disso, seu objetivo é estimular a
criança a brincar, oferecendo-lhe um acervo
de brinquedos e brincadeiras de vários tipos,
por meio de pessoal treinado para este
atendimento. Os alunos assumem a função
de “brinquedistas”.
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Programação de cursos e oficinas com
carga-horária diversa em diversas áreas
do saber.
Realização semestral.
Projeto do Instituto Aliança em parceria
com o Instituto Wal Mart e O UNI7
onde jovens carentes participam de
uma capacitação em Tecnologia da
Informação, Desenvolvimento Social e
Pessoal e Rotinas Administrativas.
O projeto será desenvolvido em oito
meses. Os participantes são jovens
carentes oriundos do Ensino Médio.
Projeto desenvolvido em parceria com a
Defensoria Pública.

Instalado nas dependências do NPJ a 9ª
Unidade dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais, contando com sala de espera,
área para os serviços de secretaria, gabinete
do magistrado, sala de audiências (de
instrução e de conciliação), sala para o
Ministério Público, sala para a Defensoria
Pública e um arquivo geral para os autos
conclusos.
A brinquedoteca do Uni7 foi inaugurada em
2004 e funciona nos turnos manhã e tarde,
atendendo os filhos de professores, alunos e
funcionários, além de contribuir como
espaço de formação dos alunos do curso de
Pedagogia. Além disso, realizamos
eventualmente ações de atendimento a
comunidade.
Uma professora é responsável pelo
acompanhamento das atividades
desenvolvidas além de duas alunas bolsistas
que atendem os filhos de alunos,
professores e funcionários e crianças da
comunidade.
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TÍTULO

OBJETIVO

DETALHAMENTO DA AÇÃO
Desenvolvimento de parcerias públicas e
privadas para atividades de consultoria.

Uni7 JR.

Desenvolver e implementar projetos para
empresas, entidades e sociedade em geral,
por intermédio da prestação de serviços,
buscando contribuir para a capacitação dos
estudantes universitários, na medida em que
possibilita a aplicação prática da teoria
aprendida em sala de aula, constituindo,
assim, um laboratório real da gestão.

Desenvolvimento de consultoria em micro e
pequenas empresas

1.4.5. Prestação de Serviços
Entende-se como prestação de serviço o trabalho oferecido ou contratado
por terceiros (comunidade ou empresa), incluindo assessorias, consultorias e
cooperação interinstitucional. A prestação de serviços se caracteriza pela
intangibilidade (o produto não pode ser visto, tocado ou provado a priori),
inseparabilidade (produzido e utilizado ao mesmo tempo) e não resulta na posse
de um bem.
1.4.6. Produção e publicação
Entende-se como produção e publicação a elaboração de produtos
acadêmicos que instrumentalizam ou que são resultantes das ações de ensino,
pesquisa e extensão, tais como cartilhas, vídeos, filmes, softwares, CDs, dentre
outros.
TÍTULO
REAC7

REVISTA JURÍDICA DO Uni7

REVISTA DO Uni7

ÁUDIO-LIVRO

PROJETO TESES Uni7

DETALHAMENTO DA AÇÃO
Revista eletrônica para divulgação científica dos cursos de graduação e pósgraduação em Administração e Ciências Contábeis do Uni7, cujo objetivo é
funcionar como um espaço de produção e divulgação de pesquisas de professores
e alunos da Instituição, assim como de seus parceiros institucionais.
Revistas para divulgação científica do curso de graduação e pós-graduação em
Direito do Uni7, cujo objetivo é funcionar como um espaço de produção e
divulgação de pesquisas de professores e alunos da Instituição, assim como de
seus parceiros institucionais.
Revista para divulgação cultural e científica dos cursos de graduação e pósgraduação do Uni7, cujo objetivo é funcionar como um espaço de produção e
divulgação de pesquisas de professores e alunos da Instituição, assim como de
seus parceiros institucionais.
Projeto que visa à democratização da cultura mediante a transformação de textos
literários em áudios-livro, narrados por alunos, professores e membros da
comunidade.
Projeto que visa estimular a formação e a produção docente por intermédio do
auxílio à publicação das teses de doutorado de nossos professores,

1.5. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Uma das metas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente
para o Ensino Superior é formar profissionais nas diversas áreas de
conhecimento, incentivando o trabalho de iniciação e investigação científica,
promovendo a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem o patrimônio da humanidade.
142
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O Uni7 fortalecerá atividades de iniciação científica, já exercidas, voltadas
para o corpo discente, e sempre orientadas por corpo docente qualificado
formado por mestres e doutores. No que se refere ao ingresso do aluno no
campo da produção científica, o Uni7 conta com uma coordenação de iniciação
científica que, articulada com as coordenações de curso, procura identificar e
motivar os alunos com vocação para essas atividades.
Com o intuito de dar visibilidade à produção científica dos alunos e
estimular a interdisciplinaridade das áreas de conhecimento, o Uni7 realiza
anualmente um encontro de iniciação científica, premiando os melhores
trabalhos com publicação em nossas revistas acadêmicas e editando os anais em
mídia digital. Essas atividades contribuirão para o estímulo e valorização da
prática docente, na medida em que afirma o professor como sujeito produtor de
conhecimento, e não apenas transmissor de ideias. Do lado do aluno, a
participação em projetos de iniciação científica assegura um desenvolvimento
intelectual e qualidades práticas impossíveis de conquistar apenas em sala de
aula, na medida em que assegura a integração desses conhecimentos entre si e
com a realidade.
Além disso, visando a permitir maior aprofundamento do aluno nas
atividades de pesquisa e produção de conhecimento, os cursos estão
desenvolvendo núcleos específicos de pesquisa que engajam professores com o
perfil para a pesquisa e aos quais os alunos são efetivamente incorporados. Cada
um desses núcleos (e.g. NUPECOM, NUPEDI-Uni7) também conta com uma
publicação anual indexada, voltada para a publicação de trabalhos de alunos e
professores do Uni7 e de pesquisadores de outras instituições. Essa participação
dos alunos junto às atividades dos professores é estimulada por meio da
concessão de bolsas de estudo fornecidas pela própria Instituição.
A iniciação científica se reflete no desempenho do profissional capacitado a
enfrentar os novos desafios, que são a tônica de um mundo globalizado e
competitivo. O Uni7 busca, com esta iniciativa, criar condições para que os
estudantes formem uma atitude científica.
Nos programas de iniciação científica, abertos às áreas do conhecimento
que abrigam os cursos oferecidos pelo Uni7, os estudantes trabalham em seus
projetos sob a orientação de um professor designado para tal. Os periódicos
produzidos nos últimos três anos são: Revista Jurídica Uni7 e a Revista Uni7.

2.

CORPO DOCENTE

O Uni7 possui um dos mais atualizados grupos de professores, cuja
característica é exatamente a capacidade de reciclagem e desenvolvimento
profissional. Além da titulação acadêmica, seus docentes são profissionais com
vasta experiência no mercado de trabalho.
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2.1. REQUISITOS DE TITULAÇÃO
O Uni7 mantém em seu quadro docente professores titulados e em regime
de trabalho adequado, visando a preservar a qualidade dos cursos que oferece e
o atendimento das atividades extraclasse. O quadro a seguir demonstra a
titulação e o regime de trabalho do atual corpo docente da Instituição.
Por Titulação

Titulação

Regime de Trabalho

Quant.

%

Integral

%

Parcial

%

Horista

%

Doutorado

31

17,48

18

10,22

7

3,97

6

3,40

Mestrado

129

73,22

24

13,63

56

31,81

49

27,84

Especialização

16

9,28

2

1,13

6

3,40

8

4,54

Graduação

0

0

0

0

0

0

0

0

176

100,0%

44

25

69

39,2

63

35,8

TOTAL

2.2. EXPERIÊNCIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL NA ÁREA DE FORMAÇÃO
O corpo docente do Uni7 é formado por professores com experiência
acadêmica e profissional amplas, reconhecidas e adequadas às disciplinas que
ministram, como pode ser observado no quadro a seguir.
EXPERIÊNCIA

NO MAGISTÉRIO SUPERIOR

PROFISSIONAL NÃO- ACADÊMICA

Nº

(%)

Nº

(%)

Sem experiência

7

3,97

20

11,36

De 1 a 4 anos

42

23,86

20

11,36

De 5 a 9 anos

51

28,97

20

11,36

Acima de 10 anos

76

43,18

116

65,90

Total

176

100%

176

100%

2.3. PLANO DE CARGO E CARREIRA
O plano de carreira é um instrumento de valorização do magistério e de
proteção aos docentes, constituindo, também, importante elemento de estímulo
ao ingresso na carreira e ao contínuo aperfeiçoamento profissional e pessoal. Sua
implementação nas instituições de Ensino Superior reflete beneficamente na
qualidade dos cursos oferecidos, propiciando o aprimoramento do processo
educacional e, em sentido mais abrangente, contribuindo para o avanço da área
de Educação como um todo.
A legislação fornece elementos que permitem assegurar a necessidade de
implantar planos de carreira nas instituições que ministram Ensino Superior,
qualquer que seja a sua natureza: universidade, centro universitário ou
faculdade.
Com o intuito de institucionalizar as relações de trabalho, o Uni7 elaborou
o seu plano de carreira docente, no qual procurou privilegiar as diversas formas
de vínculo empregatício necessárias ao seu funcionamento. Tal plano normaliza
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os critérios de ingresso, enquadramento, ascensão, regime de trabalho e
remuneração, bem como as vantagens concedidas aos integrantes do seu Corpo
Docente.
O plano de carreira docente é o instrumento básico que disciplina as
relações entre o Uni7 e seus professores. Adota como eixo condutor a
valorização de seus recursos humanos essenciais, com vistas a atingir os
objetivos de desenvolvimento e eficiência institucional. Propicia a realização
pessoal do docente, aliado à estratégia de fazer com que cada um se considere
um agente de melhoria e transformação dos cursos e da Instituição.
Tem por finalidade estabelecer princípios, diretrizes, normas e mecanismos
operacionais, com vistas a recrutar, profissionalizar, aperfeiçoar, promover e
remunerar o corpo docente e o corpo administrativo adequadamente,
propiciando o seu envolvimento com o programa de trabalho do Uni7.
O plano oferece as melhores condições salariais ao corpo docente na área
da Educação, comparadas às praticadas pelo mercado de trabalho local,
estimulando e facilitando assim uma opção pessoal mais consistente e
gratificante. Além das atividades de magistério, o docente terá a oportunidade de
prestar serviços de extensão à comunidade local e desenvolver trabalhos de
pesquisas que poderão resultar em benefícios significativos à comunidade
envolvida sob os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos.
O plano de carreira docente do Uni7 está adequado aos projetos
pedagógicos dos cursos e às peculiaridades da Instituição, assegurando
viabilidade técnica. É também condizente com as condições de disponibilidade
financeira necessárias à sua implantação. Assim, constitui um instrumento
gerencial valioso, que visa a assegurar o sucesso de um planejamento
estratégico, do aperfeiçoamento e da execução da política da gestão da pessoas
do Uni7.
A política que norteia a estruturação do plano de carreira docente tem
como base as seguintes diretrizes:

145

•

racionalizar os quantitativos de docentes, concentrando e disponibilizando
maior volume de horas-aula para cada docente, dentro dos limites possíveis e
viáveis, valorizando e aumentando os ganhos remuneratórios e os níveis de
satisfação;

•

realizar o ingresso mediante seleção de provas e títulos nas categorias da
carreira com enquadramento nos níveis determinados no plano de carreira;

•

valorizar a experiência docente e a produção científica como instrumentos de
avaliação de desempenho do corpo docente;

•

realizar, anualmente, a avaliação de desempenho dos docentes para fins de
promoção no plano de carreira;

•

atrair, desenvolver e reter os melhores professores; e

•

aumentar o nível de valorização dos professores, utilizando sistema de
remuneração que reconheça méritos e valores
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2.4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO
O Uni7 adotará um conjunto de ações que objetivam garantir a
identificação de novos e emergentes talentos e a devida contratação dos
melhores e mais adequados recursos humanos existentes em sua área de
atuação, adotando para isso rigoroso processo para identificar, avaliar e
contratar estes profissionais. Possuímos um banco de talentos, renovado
anualmente com o intuito de alcançar maior agilidade no recrutamento de
profissionais. Uma de nossas prioridades na busca de talentos são os próprios
recursos de hoje no Uni7. Desta forma, damos prioridade ao aproveitamento dos
colaboradores internos, na identificação dos perfis mais adequados a uma
determinada vaga.
É mediante descrição de cargos e competências que definimos os perfis de
cada função a ser contratada.
Na sequência, nossa política para recrutamento, seleção e contratação:
•

todas as vagas em aberto devem ser divulgadas amplamente nos canais mais
adequados de acordo com a área de atuação de cada vaga, bem como no site
da Instituição;

•

o Departamento de Recursos Humanos deve garantir a divulgação interna
antes de recorrer ao mercado de trabalho. Os candidatos internos podem
participar do processo seletivo desde que atendam o perfil solicitado para a
contratação;

•

todas as vagas devem possuir perfil especificado de acordo com a descrição
de cargo e competências;

•

qualquer profissional só poderá ser contratado após ser submetido à avaliação
de perfil e competências, realizada pela área de recursos humanos e avaliação
técnica específica realizada pelo setor solicitante; e

•

antes da contratação, todos os profissionais necessitam comprovar para a
área de recursos humanos sua formação por meio de documentação
específica e relativa a cada função.

2.5. QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO
O Uni7, ao fomentar uma política de capacitação docente, compromete-se
em facilitar aos seus docentes a oportunidade de adquirir em conhecimentos e
informações e, como consequência desta atitude, fortalecer os pilares da
qualidade de Ensino Superior, nos quais a titulação docente é um dos critérios de
avaliação direta e indireta dos cursos oferecidos.
A capacitação compreende os programas de aperfeiçoamento, pósgraduação e as demais atividades técnicas, científicas e culturais que venham a
ser estabelecidas por força de convênios ou por constituição própria do Uni7. A
política que norteia a estruturação de um corpo docente devidamente qualificado
tem como base as seguintes diretrizes:
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•

fomentar e incentivar a participação dos docentes em atividades internas e
externas de formação, capacitação e aprimoramento, desde que eles sejam
de interesse institucional;

•

contratar mestres e doutores em áreas essenciais;

•

contratar o maior número possível de docentes em regime integral;

•

qualificar adequadamente o pessoal
melhoria no desempenho funcional; e

•

incentivar a participação em treinamentos, seminários e eventos.

técnico-administrativo,

visando

à

2.6. PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DOCENTE
Nos casos em que houver necessidade de substituição de docentes, serão
observados os procedimentos abaixo:
•

o professor a ser substituído deverá informar à Coordenação o motivo de sua
ausência ou afastamento, podendo delegar, ao seu substituto, atribuições
(trabalhos, relatórios e outras atividades), em conformidade com a disciplina
ministrada; e

•

o professor substituto será contratado pelo Uni7, em caráter temporário,
observando-se as leis trabalhistas que regem esse tipo de contrato.

A contratação de Professor Visitante ou Substituto somente será feita nos
termos das normas específicas aprovadas pelo Conselho Superior - CONSU e pela
entidade mantenedora, por período determinado.

2.7. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE
O cronograma de expansão do Uni7 apresenta uma evolução tanto no
número de docentes quanto no total de professores em regime de tempo
integral, que em 2020 atingirá 27% do quadro docente. Desta maneira, os
cursos ofertados e os planejados neste PDI serão amplamente atendidos.
O cronograma de expansão do Uni7 segue três diretrizes:
1) crescimento do número de mestres e doutores no âmbito dos cursos e a
frente das políticas acadêmicas, chegando a 100% até 2020.
2) crescimento no número de professores com regime de trabalho parcial
ou integral, chegando a 76% até 2020.
3) crescimento no número total de professores vinculados à instituição,
seguindo demanda dos novos cursos programados até 2020.
Abaixo a evolução do corpo docente para os cinco anos de vigência do PDI
do Uni7 2016-2021:
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EVOLUÇÃO DO CORPO DOCENTE
ATUAL

TITULAÇÃO

DOUTOR

2019

2020

2021

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

N.º

%

TI

18

58,1

24

60,0

30

60,0

35

60,3

41

60,3

44

59,5

48

60,0

TP

7

22,6

10

25,0

13

26,0

14

24,1

17

25,0

19

25,7

20

25,0

H

6

19,4

6

15,0

7

14,0

9

15,5

10

14,7

11

14,9

12

15,0

31

17,6

40

19,0

50

20,0

58

20,0

68

20,0

74

20,0

80

20,0

TI

24

18,6

27

18,5

34

19,4

40

19,7

47

19,7

52

20,1

56

20,0

TP

56

43,4

61

41,8

72

41,1

83

40,9

95

39,9

103

39,8

112

40,0

H

49

38,0

58

39,7

69

39,4

80

39,4

96

62,0

104

40,2

112

40,0

129

73,3

146

69,5

175

70,0

203

70,0

238

70,0

259

70,0

280

70,0

TI

2

12,5

2

8,3

2

8,0

2

6,9

2

5,9

2

5,4

2

5,0

TP

6

37,5

9

37,5

10

40,0

13

44,8

16

47,1

18

48,6

21

52,5

8

50,0

13

54,2

13

52,0

14

48,3

16

47,1

17

45,9

17

42,5

16

9,1

24

11,4

25

10,0

29

10,0

34

10,0

37

10,0

40

10,0

TI

44

25,0

52

24,8

63

25,2

73

25,2

85

25,0

92

24,9

100

25,0

TP

69

39,2

84

40,0

100

40,0

116

40,0

136

40,0

148

40,0

160

40,0

H

63

35,8

74

35,2

87

34,8

101

34,8

119

35,0

130

35,1

140

35,0

176

100

210

100

250

100

290

100

340

100

370

100

400

100

H
Qtde. Especialistas
TOTAL

2018

%

Qtde. Mestres
ESPECIALISTA

2017

N.º

Qtde. Doutores
MESTRE

2016

Qtde. Geral

2.8. FORMAS

DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO
TRABALHO DOCENTE

O apoio pedagógico é realizado através de supervisão e acompanhamento
do coordenador de curso, do Núcleo Didático Pedagógico, coordenado pelos
professores
Paulo
Germano
Barrozo
de
Albuquerque
(atendimento
psicopedagógico) e Marco Aurélio Patrício (programa de formação docente), e
pela CPA, através das avaliações semestrais realizadas sobre a atuação docente.
Este conjunto de setores trabalha itens importantes para o desempenho do
magistério superior como: didática, relacionamento interpessoal, planejamento
das atividades acadêmicas, processos e avaliação da aprendizagem.
O trabalho do NUDIPE, alimentado pelas informações vindas da CPA, visa
dar apoio ao corpo docente e discente nas questões relacionadas ao processo de
ensino-aprendizagem. O acompanhamento e a avaliação do trabalho docente
são vistos como parte da organização do processo pedagógico no Uni7,
antevendo as ações dos professores desde a organização do seu tempo até o
norteamento das ações educacionais que serão desenvolvidas ao longo do
semestre letivo, pressupondo uma reflexão sistemática da prática educativa
(PARANÁ, 2008).
Este acompanhamento e assessoramento didático-pedagógico são
oferecidos, desenvolvidos e gerenciados por um pedagogo e um psicólogo. A
necessidade da instituição em manter atualizados os projetos pedagógicos dos
cursos de graduação para adaptá-los aos padrões que a sociedade exige, fez
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surgir à compreensão de que o ensino de graduação também necessitaria de um
acompanhamento psicopedagógico, atuando com a especialidade da supervisão
educacional.
I. OBJETIVOS/ PROPÓSITOS
O processo de acompanhamento e aprimoramento do trabalho docente
objetiva:
a) promover a discussão e o encaminhamento de problemáticas em
relação à prática pedagógica;
b) discutir e analisar, em conjunto com os docentes e coordenação, os
indicadores da avaliação institucional para a definição de ações pedagógicas;
c) oportunizar aos docentes encontros sobre a prática pedagógica;
d) oferecer auxílio e apoio pedagógico na prática docente como:
metodologias, didática, as tecnologias de informação e comunicação no processo
ensino-aprendizagem com vistas a melhoria e otimização dos resultados no Uni7.
e) assessorar as fases de planejamento, execução e avaliação da
disciplina:
f) acompanhar o cumprimento dos registros acadêmicos em consonância
ao currículo do curso e programas de ensino aprovados pelos Colegiados dos
Cursos;
g) realizar o Curso de Formação Docente-Uni7 no início de cada semestre
letivo como forma de discutir e enriquecer as práticas pedagógicas na sala de
aula, como também uniformizar as rotinas pedagógicas docentes;
h) acompanhar os registros do professor quanto à frequência, conteúdos
ministrados e avaliação do(s) aluno(s);
i) avaliação de desempenho do professor, realizada pela CPA, sob a ótica
do discente, onde os resultados obtidos são divulgados, privativamente, aos
docentes pelos coordenadores de curso como forma de incentivo a melhoria
contínua e crescimento profissional;
j) contribuir na avaliação de desempenho do professor, sob a ótica do
Coordenador de Curso, como estratégia gerencial que permite avaliar e analisar
os resultados.
Assim sendo, NUDIPE-UNi7, em parceria com as coordenações de curso e
a CPA, tem os seguintes propósitos:
a) interagir criativamente em face de dificuldades pedagógicas sentidas
pelos cursos; - apoiar as coordenações em atividades e programas que visem o
bom funcionamento dos currículos;
b) selecionar, em consenso com os docentes, procedimentos didáticometodológicos para melhor atender as necessidades dos alunos e a natureza das
disciplinas;
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c) utilizar estratégias adequadas de ação para possibilitar o envolvimento
dos docentes nos projetos pedagógicos dos cursos;
d) orientar para a resolução de problemas e enfrentar desafios oriundos da
implantação dos novos modelos curriculares nos cursos;
e) buscar informações especializadas, analisá-las, tomar e justificar
decisões metodológicas;
f) avaliar a efetividade das ações curriculares desenvolvidas nos cursos;
g) participar da formulação, acompanhamento e avaliação dos projetos
pedagógicos dos cursos;
h) incorporar ao trabalho docente, novas metodologias de ensino e
avaliação da aprendizagem; - dar suporte didático pedagógico aos docentes.

3.

CORPO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO

3.1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO
O colaborador será admitido ao Uni7, no nível inicial do cargo respectivo,
após habilitação em seleção, observados os requisitos do cargo a ser assumido.
A admissão dar-se-á, inicialmente, por um período de quarenta e cinco
(45) dias, prorrogáveis ou não, conforme o caso, e por mais 45 dias, ouvido o
superior imediato.
O ingresso do colaborador na carreira dar-se-á, em caráter definitivo, após
um período de experiência de que trata o parágrafo único do artigo anterior,
mediante pronunciamento do gestor de recursos humanos, em articulação com a
chefia imediata do funcionário. Excepcionalmente, a escolaridade mínima poderá
ser substituída pela experiência comprovada de, no mínimo, dois anos no cargo.
Em caso de necessidades prementes, o Uni7 poderá efetuar contratação
de pessoal qualificado e de comprovado profissionalismo, enquadrando-os em
referência superior à inicial, se aprovado pelo Diretor e homologado pela
Mantenedora.
Compete ao Gestor de Recursos Humanos, ouvido o Diretor Geral do Uni7,
propor as normas e procedimentos administrativos necessários à organização e
execução do processo de seleção.

3.2. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE TRABALHO
O Uni7 entende como política de capacitação do pessoal técnicoadministrativo o conjunto de ações destinadas a proporcionar ao colaborador o
seu aprimoramento como pessoa, profissional e cidadão, direcionado à
consecução dos objetivos institucionais.
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A capacitação dos funcionários, no âmbito da política institucional, é
considerada meta prioritária, enfatizando a qualificação e a atualização
sistemática dos recursos humanos para o exercício pleno e eficiente de suas
atividades.
A política que norteia a capacitação dos técnicos administrativos do Uni7
tem como base os seguintes princípios:
•

capacitação profissional - envolvendo treinamento e aperfeiçoamento dos
conhecimentos e das habilidades necessárias ao desempenho das atribuições
profissionais;

•

capacitação gerencial - entendida como formação que propiciará ao
funcionário a oportunidade de fazer uma carreira, preparar-se e qualificar-se
para o exercício de funções de natureza gerencial;

•

Educação e capacitação em sentido amplo - permitindo ao funcionário o
acesso ao conhecimento socialmente produzido, envolvendo, dentre outros, a
participação em congressos, seminários, encontros, simpósios em áreas afins,
ou palestras; e

•

compromisso profissional - contemplar os processos formais e informais de
Educação e capacitação, incluindo a pós-graduação. O título de pós-graduação
stricto sensu deve representar o reconhecimento pelo término da formação
acadêmica formal do colaborador para o exercício de suas atribuições
funcionais de apoio ao ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão no
Uni7.

A política que norteia a capacitação dos funcionários do Uni7 tem como
base as seguintes diretrizes:
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•

promover a melhoria da eficiência do pessoal técnico-administrativo, da
qualidade dos serviços prestados e da satisfação do usuário dos serviços
prestados;

•

propiciar a adequação dos funcionários aos novos perfis profissionais da sua
área de atuação, em sintonia com o cenário globalizado, caracterizado por
gestão proativa, esforços cooperativos, ações compartilhadas e tecnologia da
informação;

•

promover a valorização profissional, pela busca do processo de Educação
permanente para desenvolvimento de competências com vistas ao
aprimoramento da produção de bens e serviços, de acordo com a expectativa
do cliente;

•

estimular o aumento do nível de motivação dos funcionários;

•

aprimorar a racionalização do uso dos recursos alocados para a capacitação;

•

usar o planejamento institucional em âmbito local, análises individuais e de
equipes e a avaliação de desempenho como instrumentos de identificação de
demanda de capacitação;

•

avaliar os resultados decorrentes das ações de capacitação;

•

promover o levantamento das necessidades de Educação e de capacitação dos
funcionários, visando a adequar a programação às demandas dos diversos
setores, em consonância com os objetivos institucionais;
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•

propiciar ao funcionário a aquisição de independência por meio de
treinamento, criatividade e competitividade para o desempenho profissional;

•

capacitar para o desenvolvimento de ações da gestão voltadas para a
qualidade socialmente referenciada; e

•

buscar o desenvolvimento integrado do funcionário, capacitando-o para o
exercício de atividades de forma articulada com a função social do Uni7.

CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

A ampliação de cursos e alunos do Uni7 implica a expansão do corpo
técnico- administrativo, fundamentada na constituição de equipes para o
funcionamento de laboratórios, realização das metas do setor de recursos
humanos, excelência no atendimento aos clientes internos e externos pelos
setores de limpeza, secretarias, bibliotecas, apoio acadêmico, transporte e
outros, direta e indiretamente.
Nível

ANO I

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

ANO VI

Apoio Acadêmico
Apoio Administrativo
Apoio Operacional

19

23

28

35

45

50

51

58

60

65

75

80

34

40

50

65

85

95

4.

CORPO DISCENTE

4.1. FORMAS DE ACESSO
O ingresso nos cursos de graduação, sob qualquer forma, é fixado pelo
CEPE e sua divulgação é realizada por edital, de acordo com a legislação e
normas vigentes e o Regimento Geral do Uni7.
O processo seletivo abrange conhecimentos comuns às diversas formas de
escolaridade do Ensino Médio, sem ultrapassar esse nível de complexidade, a
serem avaliados em provas, visando ao domínio das habilidades e competências
necessárias para o pleno aproveitamento do candidato ao longo de sua
graduação. O exame é composto de uma prova de Conhecimentos Gerais com
questões objetivas e uma prova de Redação.
As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual
constam os cursos oferecidos, com as respectivas vagas, os prazos e datas
importantes, os critérios de classificação, desempate e demais informações úteis.
Ocorrendo vaga, concedemos matrícula a aluno transferido, proveniente
de cursos de graduação de outras instituições de Ensino Superior, reconhecidos
ou autorizados pelo Conselho Nacional de Educação, para prosseguimento de
estudos do mesmo ou curso afim, respeitadas a legislação em vigor e a
classificação em processo seletivo.
O processo seletivo consta de análise curricular e entrevista.
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O candidato a aluno precisa estar matriculado e ter cursado pelo menos
um semestre na Instituição de origem. Ele faz a solicitação na secretaria
acadêmica mediante entrega da documentação solicitada e preenchimento de
ficha própria. As inscrições são abertas em edital, no qual constam os cursos
oferecidos, com as respectivas vagas, os prazos e datas importantes e demais
informações úteis.
A aceitação de transferência ex-officio não está sujeita à existência de
vagas e ocorre na forma da lei. Os portadores de diploma de curso de
graduação, reconhecido pelo CNE que tencionam fazer outro curso superior,
podem também requerer o ingresso, desde que existam vagas no curso
pretendido.
O processo seletivo consta de análise curricular e entrevista. O candidato
faz a solicitação na secretaria acadêmica mediante entrega da documentação
solicitada e preenchimento de ficha própria. As inscrições são abertas em edital,
do qual devem constar os cursos oferecidos, com as respectivas vagas, os
prazos, datas importantes e demais informações úteis.

4.2. PROGRAMAS DE APOIO FINANCEIRO
Compreendendo que, além de sua missão acadêmica que busca a
excelência educacional, o Uni7 possui responsabilidades sociais com a
comunidade em que está inserida, a Instituição mantém um programa de bolsas
de estudo, de acordo com o regulamento descrito a seguir, além de participar
dos programas governamentais, FIES e PROUNI.
Objetivos:
•

Conceder ajuda de custo a alunos que possuam situação econômica menos
privilegiada, sem condições de arcar com os custos de sua formação.

•

Estimular a participação do aluno em atividades acadêmicas, administrativas
e sociais vinculadas à Instituição no decorrer do curso.

Tipos de Bolsa:
O Uni7 prevê para concessão de bolsas de estudo nos cursos de graduação
da FA7 e nos cursos do fundamental e médio do Colégio 7 de Setembro em duas
situações •

Via Regra Geral: o Uni7 concede, dentro dos percentuais descritos abaixo,
bolsas para as seguintes categorias:
BOLSAS DE ESTUDO

Aluno matriculado em 2 cursos no Uni7

15

Aluno que possua 3 irmãos matriculados no Uni7

15

Filho de pastores evangélicos

25

Filho e cônjuge de professores do Uni7 e do Colégio 7 de Setembro

50

Funcionários do Uni7

40
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CONVÊNIOS
CRC no Curso de Ciências Contábeis
Empresas

•

20
10 – 15

Via Concessão: os alunos que não se enquadram em nenhuma das
categorias acima terão suas solicitações analisadas pelo grupo de trabalho
nomeado pela Mantenedora para este fim. Os percentuais das bolsas serão
decididos pelo referido Conselho, dentro da disponibilidade de verbas
destinadas para o Programa de Bolsas de Estudo.

4.3. ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA (NIVELAMENTO, ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO)
O Uni7, desde o início de suas atividades acadêmicas, oferece aos
estudantes diversas formas de atividades, objetivando favorecer e apoiar os
alunos que demonstram dificuldades no ensino e aprendizagem.
Com origem nessas ações, o Uni7 decidiu instituir e formalizar o Programa
de Nivelamento, levando em conta as necessidades dos que ingressam. Para
tanto, oferece semestralmente cursos na área de Produção Textual, Metodologia
Científica, Sociologia Geral, Informática, Física I e II, Eletromagnetismo,
Engenharia Econômica e Análise de Investimentos, Cálculo I e II. Essas áreas
foram detectadas como aquelas mais críticas em relação ao desempenho dos que
ingressam na Instituição e, além disso, consideradas como áreas de
conhecimento básico que garantem o andamento e a satisfação nos estudos.
Esse programa expressa ainda como objetivo provocar uma modificação
na atitude do estudante em relação ao processo de ensino aprendizagem, ou
seja, incentivar a autoaprendizagem, além de desenvolver a capacidade de
análise e de resolução de problemas.
Essas ações são fundamentais para que o aluno possa superar as
dificuldades mais acentuadas, evitando assim o desestímulo e desistência do
curso.
O Uni7 fornece acompanhamento didático-pedagógico aos alunos,
procurando auxiliar o estudante a vencer as dificuldades encontradas no
processo de aprendizagem e na sua adaptação ao curso e às atividades de
ensino, pesquisa e extensão. O apoio didático-pedagógico da Instituição está sob
a incumbência desse núcleo.
O programa de apoio ao estudante foi montado a fim de possibilitar opções
que favoreçam a aprendizagem discente e prevê a orientação aos alunos,
procurando solucionar e encaminhar os problemas surgidos, tanto no
desempenho acadêmico quanto em assuntos que tenham reflexo nesse
desempenho. Dentre as atividades desenvolvidas pelo programa de apoio ao
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discente, destaca-se a reflexão coletiva sobre as questões consideradas
fundamentais na relação de ensino-aprendizagem, que resultam em ações
direcionadas a situações de natureza geral e, quando necessário, a atendimentos
específicos. Essas reflexões acontecem em vários formatos, podendo ocorrer com
toda a comunidade discente, ou mesmo nas reuniões pedagógicas dos
professores e ainda mediante especificidade de área.
O apoio didático-pedagógico oferecido ao estudante busca abordar
soluções para os problemas advindos de fatores subjacentes às suas atividades
cotidianas que apresentem reflexo negativo no rendimento acadêmico,
resultando muitas vezes na desistência ou evasão. Esses alunos são
encaminhados para acompanhamento, em atividades de nivelamento, ou ainda
para acompanhamento externo, quando necessário.
O programa, ao identificar as necessidades especiais dos acadêmicos
portadores de deficiências permanentes ou temporárias, busca solicitar
adequação dos espaços e equipamentos do Uni7 e qualificação de seu pessoal
técnico e administrativo para melhor atendê-los.
Essas diretrizes centram-se ainda no apoio às iniciativas estudantis na
promoção de atividades culturais, artísticas e recreativas, fomentando a criação
de centros de convivência e favorecendo o acesso do alunado às atividades
artístico-culturais.

4.4. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL
O Uni7 acredita que grandes lideranças são forjadas no desenvolvimento
da vida acadêmica. Por esse motivo, incentivou, e continua incentivando, a
implantação da representação acadêmica de todos os seus cursos e, para que
esse objetivo se concretizasse, disponibilizou salas, mobiliário, material de
expediente, linhas telefônicas e outros utensílios, garantindo que os espaços
tenham condições adequadas de funcionamento.
As salas da representação estudantil estão localizadas no primeiro andar
da edificação e ocupam uma área de 102m². Além dos espaços privativos dos
diretórios acadêmicos, o Uni7 disponibiliza as demais instalações, tais como
auditórios e pátios, para as campanhas mobilizadas pelos órgãos de
representação estudantil.

4.5. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS
O acompanhamento da vida profissional e pessoal do egresso possibilita o
Uni7 avaliar a qualidade dos cursos que oferece e estabelecer vínculos com o
profissional que forma.
Por meio da Política de Acompanhamento ao Egresso (PAE), o Uni7 institui
um canal permanente entre os egressos e a Instituição, cria instrumentos para
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avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos (PPC), estabelece estratégias de
ação para identificação de oportunidades de inserção do profissional egresso no
mundo do trabalho e propostas de novas linhas de desenvolvimento de estudos e
pesquisa, nas diversas áreas de conhecimento e atuação do profissional egresso
do Uni7.
O Programa de Acompanhamento aos Egressos tem como objetivo
estreitar o relacionamento entre o Uni7 e seus ex-alunos de graduação e pósgraduação, desencadeando ações de contato direto e permanente, por meio de
todas as formas de comunicação possíveis e viáveis, incluindo um espaço online.
Atualmente, o acompanhamento ao egresso é realizado pelo Núcleo de
Estágio e Primeiro Emprego, que aplica questionário de sondagem a cada
egresso. Este instrumento tem por finalidade atualizar contatos, identificar no
egresso a sua realidade ocupacional, apontar as dificuldades enfrentadas no
mundo do trabalho e levantar necessidades de capacitação, nível salarial e
adequação dos currículos ao mercado de trabalho. Estas informações ajudam a
nortear o pensamento estratégico do Uni7.

156

IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS |

-157-

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

2016-2021

VI - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1.

ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO

O Uni7, de acordo com seu Regimento Geral aprovado pelo CONSUNI,
órgão competente nos termos da legislação vigente, apresenta a seguir, seu
organograma institucional e acadêmico e suas principais instâncias de decisão.

1.1. AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA
Conforme o enunciado do Artigo 2º de seu Regimento, “O Uni7 goza de
autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar, dentro dos limites que
lhe são fixados pela legislação em vigor, nos termos definidos no Estatuto da
Entidade Mantenedora e no Estatuto da Mantida”.
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A Mantenedora responsável pelo Uni7, perante as autoridades públicas e o
público em geral, está incumbida de tomar as medidas necessárias ao bom
funcionamento da Instituição, respeitados os limites da Lei e do Regimento, a
liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de
seus órgãos deliberativos e executivos e a sua autonomia didático-científica.
Compete precipuamente à Mantenedora promover adequadas condições de
funcionamento da Instituição, colocando-lhe à disposição os bens imóveis e
móveis necessários e assegurando-lhe os suficientes recursos humanos e
financeiros.
A administração financeira e patrimonial do Centro Universitário é de
atribuição da Mantenedora.
Dependem de aprovação da Mantenedora:
•

o orçamento anual do Uni7;

•

a assinatura de convênios, contratos ou acordos;

•

as decisões dos órgãos colegiados que importem aumento de despesa ou
redução de receita;

•

a admissão, punição ou dispensa de pessoal;

•

criação ou extinção de cursos e o aumento, redistribuição ou redução de suas
vagas iniciais; ou

•

alterações regimentais.

Compete à Mantenedora designar, na forma do Regimento, o Reitor,
competindo-lhe, ainda, a contratação do pessoal docente e técnicoadministrativo do Centro Universitário.
Cabe ao Reitor a designação dos ocupantes dos demais cargos ou funções
de direção, chefia, coordenação ou assessoramento do Centro.

1.2. RELAÇÕES E PARCERIAS COM A COMUNIDADE, INSTITUIÇÕES E EMPRESAS
O Uni7 busca constantemente manter e formar parcerias com os diversos
setores componentes da sociedade, estabelecendo, assim, com seu entorno uma
relação de integração e cooperação em prol do desenvolvimento social. O Uni7
tem como uma de suas políticas o intercâmbio institucional, feito por meio de
convênios, visando a estimular a comunidade acadêmica – discente, docente e
colaborador - a utilizar as parcerias em busca dos objetivos de ensino,
pesquisa/iniciação científica, extensão, formação de recursos humanos e
desenvolvimento institucional.
Com o princípio de atender à comunidade na qual está inserida, o Uni7
mantém parcerias e convênios com empresas e órgãos relacionados à área
profissional dos cursos que oferece, bem como em outras áreas de interesse
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institucional e da comunidade. Na sequência, está uma síntese das principais
áreas dos convênios mantidos pelo Uni7.
•

Convênio com a Defensoria Pública do Estado do Ceará e Juizado
Especial 9ª Unidade, com o objetivo de prestar assistência jurídica à
comunidade, o que resultou em instalação de espaço estruturado para
atender a comunidade local e suas demandas jurídicas.

•

Convênio com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará no
desenvolvimento do Projeto “Canta lá que eu Canto cá”, parceria para
integração com a comunidade e troca de saberes.

•

Parceria com o SINE/IDT na prestação de serviços de retirada de carteira
profissional aos discentes.

•

Convênio com o Corpo de Bombeiros em curso de formação de oficiais.

•

Convênio com a UNILAB (Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira), para a promoção de ações de afirmação e
desenvolvimento dos direitos humanos no Brasil, e de redução das
desigualdades étnico-raciais regionais.

Na área de cooperação técnica, temos parceria com o SEBRAE, no projeto
“Desenvolvendo Casos de Sucesso”, em que a Instituição disponibiliza os casos para
serem estudados em disciplinas de interesse, bem como o repasse da metodologia de
estudo de casos aos docentes do Uni7.
Para a área de ação comunitária, fizeram-se convênios com:
•

a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará
e Centros Comunitários de Fortaleza para a realização do projeto
Mulheres Empreendedoras;

•

a Associação de Catadores de Lixo, no projeto Recicla Uni7, e

•

a Companhia de Luz – Coelce, por meio do programa Ecoelce, que articula
a coleta seletiva da IES com bônus na conta de luz, pessoal, ou de
associações conveniadas com o Uni7.

Outra modalidade de parceria do Uni7 é o Programa de Intercâmbio
Acadêmico Internacional, mediante o qual a Coordenação de Relações
Internacionais realiza convênios de intercâmbio com instituições estrangeiras de
Ensino Superior. Destacam-se entre as universidades conveniadas a Universidad
de Málaga; Universidade de Lisboa; Universitá di Torino, Universitá di Bolonha.
Até dezembro de 2014, estiveram mais de 140 alunos estudando em
universidades internacionais conveniadas.
Na área de ensino de graduação e pós-graduação, o Uni7 firma convênios
com instituições que contribuem para oferecer cursos diferenciados no mercado.
Nesse sentido, é permanente a busca de parcerias, dentre as quais estão o
Instituto de Pós-graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal
do Rio de Janeiro – COPPEAD/UFRJ; A BBS – Brazilian Business School e a
PUC/SP.
Neste universo de intercâmbios, observam-se intensivas parcerias
destinadas a estágios, especialmente aqueles que beneficiam os alunos de
graduação. Por meio destas parcerias e convênios, o Uni7 oferece ao graduando
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oportunidades para que ele possa exercitar suas habilidades e potencialidades
adquiridas, no nível teórico-conceitual, em sala de aula. Uma das principais
parcerias em estágios para o discente é o convênio firmado com o Centro de
Integração Escola Empresa – CIEE, que possui um posto nas dependências da
Instituição para maior agilidade e melhor atendimento aos discentes. O Uni7
conta com 376 organizações conveniadas para estágio. Na sequência a razão
social das dez empresas que mais contrataram alunos do Uni7 para prática de
estágio.

2.

•

Banco do Brasil

•

Caixa Econômica Federal

•

Companhia Energética do Ceará – COELCE

•

Empresa Jornalística o Povo

•

Instituto Nacional de Seguridade Social

•

Norsa Refrigerantes Ltda.

•

M Dias Branco

•

Prefeitura Municipal de Fortaleza

•

Tribunal de Justiça do Ceará

•

Perdigão Agroindustrial Ltda.

AVALIAÇÃO
E
INSTITUCIONAL

ACOMPANHAMENTO

DO

DESENVOLVIMENTO

A Avaliação Institucional do Uni7 consolidou-se sob a égide da Lei nº
10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES.
A legislação vigente consolidou a avaliação como um dos instrumentos
para sustentação da qualidade do sistema de Educação superior. Os processos
avaliativos internos e externos são concebidos como subsídios fundamentais para
a formulação de diretrizes para as políticas públicas de Educação superior e,
também, para a gestão das instituições, visando à melhoria da qualidade da
formação, da produção de conhecimento e da extensão, de acordo com as
definições normativas de cada tipo de Instituição e as opções de cada
estabelecimento de ensino.
O Uni7 apoiou e aderiu às novas diretrizes e dimensões propostas pelo
Ministério da Educação, pois estas indicam que as IES devem procurar a
promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais,
bem como dos valores democráticos, da afirmação da autonomia e identidade e
do respeito à diferença e à diversidade. É com base nestes mesmos pressupostos
que há 80 anos a Educadora Sete de Setembro trilha o caminho em prol da
valorização da Educação no Ceará.
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O Uni7 entende que a avaliação institucional é uma grande oportunidade
para redefinir ou reafirmar seus valores, potencializando as condições
necessárias para consolidar a excelência educacional da Instituição. Ela deve ser
contínua, interativa, proativa e global. Seus resultados devem fornecer subsídios
necessários à reflexão e revisão de políticas, programas e projetos, e devem
orientar o Uni7 nas tomadas de decisão.
O programa define o plano de autoavaliação, explicita os princípios e
apresenta os procedimentos metodológicos utilizados, descrevendo as etapas do
processo. Finalizando, aponta as tarefas, distribuindo-as entre os setores
responsáveis que participarão do trabalho e propõe uma política de utilização dos
resultados da avaliação na definição dos rumos da Instituição.
Os resultados das avaliações, além de subsidiarem as ações internas e a
reformulação do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), formam a base
para a implementação de todas as políticas educacionais e de ações
correspondentes.

2.1. METODOLOGIAS UTILIZADAS NA AUTOAVALIAÇÃO
O Programa de Avaliação Institucional oferece oportunidade para que toda
a Instituição seja avaliada, a fim de que ações de melhoria sejam implementadas
no sentido de aumentar a qualidade dos serviços educacionais. O programa está
totalmente informatizado, desde a elaboração dos questionários à análise de
dados, tabelas, gráficos e relatórios, proporcionando um retorno rápido dos
resultados. Os dados da Avaliação Institucional são coletados por meio de
questionários divididos em três dimensões: organização institucional, corpo
social, infraestrutura física, que, por sua vez, são subdivididas em categorias e
indicadores.

2.2. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA
A comunidade acadêmica participa de várias formas na autoavaliação,
quer seja como membro direto da Comissão Própria de Avaliação - CPA, ou por
meio de participação em reuniões, palestras, painéis para discussão ou
preenchimento de questionários avaliativos. São os instrumentos de avaliação
preenchidos por docentes, técnicos administrativos, coordenações de cursos e
discentes
A CPA é composta de representantes de todos os segmentos da
comunidade acadêmica (docentes, técnicos administrativos e discentes) e da
sociedade externa ao Uni7. E, além de coordenar e articular a autoavaliação
institucional, é responsável pelas seguintes atribuições:
•
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•

estabelecer os objetivos, a metodologia, os procedimentos, as estratégias, os
recursos e o calendário de ações do processo de autoavaliação;

•

desenvolver estudos e análises, visando ao fornecimento de subsídios para a
fixação, aperfeiçoamento e modificação da política da avaliação institucional;

•

propor projetos, programas e ações que possibilitem a melhoria do Centro
Universitário; e

•

elaborar os relatórios parciais e finais das diversas etapas da avaliação
institucional.

A comunicação e a troca de informações neste momento são fundamentais
para a propositura e o entendimento das metodologias que serão utilizadas por
parte dos responsáveis pelas ações pretendidas. Os grupos se reúnem para
análises específicas e globais e encaminham os resultados à Comissão de
Avaliação. A programação coletiva da aplicação das ações traz a oportunidade de
melhoramentos constantes no processo avaliativo, visto que este se realiza com
o intercâmbio de informações e experiências.
A divulgação dos relatórios de autoavaliação institucional também é
realizada pelo site do Uni7 e em versões digital e impressa. Todas as
informações, quantitativas e qualitativas, são encaminhadas às diversas
unidades setoriais avaliadas. Além disso, a divulgação dos resultados pode
ocorrer por meio de seminário, reuniões, de documentos informativos impressos
e eletrônicos e outros, servindo para tornar públicas as oportunidades para ações
transformadoras vindas do processo avaliativo.

2.3. FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES
Cabe ao Uni7 transformar seus resultados em ações, valorizando a
participação dos agentes no processo de avaliação institucional. A finalidade
central do processo avaliativo é promover a realização autônoma do projeto
institucional, de modo a garantir a qualidade acadêmica no ensino, na pesquisa
(iniciação científica), na extensão, na gestão e nas ações de responsabilidade
social. Os resultados das avaliações são utilizados para subsidiar o seguinte
programa e as ações:
• Programa de Formação Docente, ao indicar fragilidades didáticas no ensinoaprendizagem;
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•

Nivelamento;

•

Atualização do acervo da biblioteca;

•

Atualização da infraestrutura;

•

Atualização dos projetos pedagógicos de curso;

•

Qualidade dos serviços acadêmicos;

•

Comunicação interna e externa.
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VII - INFRAESTRUTURA
1.

INFRAESTRUTURA FÍSICA GERAL

1.1. DO CAMPUS-SEDE
Os campi do Uni7 localizam-se na Rua Almirante Maximiano da Fonseca,
1395, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, e na Avenida do Imperador,
1330, Centro, ambos na cidade de Fortaleza. O projeto arquitetônico foi
especialmente concebido para abrigar os cursos ofertados pela Instituição. As
edificações possuem todos os ambientes necessários para o desenvolvimento de
sua proposta pedagógica, como biblioteca, laboratórios, auditórios, teatro, áreas
de convivência, amplas salas de aula, enfim, todos os espaços que favorecem o
desenvolvimento das atividades necessárias para que se alcance a excelência
educacional.
O prédio do Campus Água Fria, localizado em um terreno de 13.000m²,
possui área total de 50.000m², distribuída em oito pavimentos, sendo dois deles
no subsolo. O estacionamento foi projetado para abrigar 1.500 veículos no
interior do próprio edifício em dois subsolos e mais seis pavimentos, sendo todos
eles cobertos.
TIPO DE ÁREA

Atual

Ano I

Ano II

Ano III

QT

Área

QT

Área

QT

Área

QT

Área

QT

Área

Salas de Aula
32m²

11

352,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Salas de Aula
43m²

04

172,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Salas de Aula
48m²

04

192,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Salas de Aula
54m²

07

378,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Salas de Aula
64m²

46

2944,0

58

3712,0

70

4480,0

82

5248,0

-

-

Salas de Aula
80m²

04

320,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Sala de Iniciação
Científica

01

40,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Salas de Estudo
Grupo

08

96,0

-

-

-

-

-

-

-

-

163

INFRAESTRUTURA |

Ano V

Ano IV

QT

Área

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TIPO DE ÁREA

Atual

Ano I

Ano II

Ano III

2016-2021
Ano V

Ano IV

QT

Área

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

832,0

16

1024,0

17

1088,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

QT

Área

QT

Área

QT

Área

QT

Área

QT

Área

Núcleo de Práticas
Jurídicas

01

397,80

-

-

-

-

-

-

-

-

Brinquedoteca

01

64,0

-

-

-

-

-

-

-

Empresa Júnior

01

41,2

-

-

-

-

-

-

Galeria de Arte

01

120,0

-

-

-

-

-

Lab. de
Informática

12

768,0

13

832,0

14

896,0

Lab. de Design
Gráfico

01

64,0

-

-

-

Lab. de Multimídia

01

62,0

-

-

Lab. de Redação

01

64,0

-

Lab. de Fotografia

01

104,4

Lab. de Pesquisa e
Opinião de
Mercado

01

38,4

Estúdio
Fotográfico

01

72,6

Estúdio de TV e
Web

01

102,3

Lab. de Rádio

01

64,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Agência
Experimental

01

64,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Núcleo de
Pesquisa em
Comunicação

01

56,9

-

-

-

-

-

-

-

-

Biblioteca

02

1621,2

-

-

-

-

-

-

-

-

Depto. de
Recursos
Audiovisuais

02

80,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Livrarias

01

60,8

-

-

-

-

-

-

-

Auditórios

03

1184,0

-

-

-

-

-

-

Diretórios
Acadêmicos

06

96,0

-

-

-

-

-

Sanitários

32

663,6

-

-

42

870,1

Estacionamento

06

23.376,0

-

-

-

Refeitórios

01

37,5

-

-

Carpintaria

01

192,0

-

Oficina Mecânica

01

64,0

Oficina Elétrica

01

Oficina de Pintura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

1078,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01

64,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Almoxarifados

04

126,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Praça de
Alimentação

03

512,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diretoria

01

211,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sup.
Administrativa

01

14,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TIPO DE ÁREA

Atual

Ano I

Ano II

Ano III

2016-2021
Ano V

Ano IV

QT

Área

QT

Área

QT

Área

QT

Área

QT

Área

QT

Área

Tesouraria

01

8,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Secretaria

02

115,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Arquivo-morto
Secretaria

01

71,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Setor de Pessoal

01

15,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ouvidoria

01

13,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gabinetes de
Professor

17

160,0

22

206,8

27

253,8

32

300,8

37

347,8

42

395,2

-

-

Sala dos
Professores

05

192,1

-

-

-

-

-

-

-

-

C.T.I.

01

192,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Call Center

01

12,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Central de
Comunicação de
Voz e Dados

-

-

04

25,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Depósito
Ministério Público

01

71,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coordenação
Direito

01

53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coordenação
Ciências
Contábeis

-

-

01

12,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Coord. Sistemas
de Informação

01

24,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coord. VIVA

01

32,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coord.
Administração

01

36,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coord. Pedagogia

01

32,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coordenação
Estágios

01

12,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Núcleo
Pedagógico

01

12,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coord. Pósgraduação

01

32,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coord. Relações
Internacionais

01

18,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coord.
Comunicação
Social

-

-

01

32,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Coord. Instituto
UNI7

01

36,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Depósito Material
de Construção

01

384,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Depósito/Arquivo

3

27,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sala de
Monitoramento

01

16,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reprografia

03

69,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220

36.176,00

Total
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1.2. CAMPUS-IMPERADOR
O Uni7 oferece todo o suporte de estrutura física, bem como de
equipamentos, material e serviços, necessários ao pleno desenvolvimento das
atividades previstas. A concepção dos ambientes favorece a convivência
acadêmica de alunos, professores e pessoal técnico-administrativo. Possui
adequada manutenção, segurança e limpeza, bem como condições favoráveis de
acesso e circulação dos alunos, inclusive dos portadores de necessidades
especiais.
Todas as salas de aula atendem aos padrões exigidos quanto a dimensões,
luminosidade, acústica e ventilação. Possuem amplas janelas e são equipadas
em sua totalidade com ar-condicionado.
As carteiras dos alunos são individuais, projetadas atendendo às
especificações ergonômicas, oferecendo todas as condições de conforto e
segurança.
Os recursos didáticos disponíveis, em número suficiente, são adequados e
oferecem todas as condições para o desenvolvimento das atividades de ensinoaprendizagem previstas nos planejamentos pedagógicos; as salas dispõem de
quadro branco para pincel e em algumas há telas de projeção.
Tanto as salas como todo o mobiliário são limpas diariamente,
proporcionando aos alunos e professores um ambiente saudável e confortável. O
quadro a seguir apresenta as instalações atuais do campus Imperador, bem
como a projeção de expansão para o período de vigência do PDI.
Atual

Ano I

Ano II

Ano III

Ano IV

Ano V

TIPO DE ÁREA
QT

Área m2

QT

Área

QT

TÉRREO
1

Diretoria
Sala de Reuniões

195.51
26.66
197.10

Cantina
Área de Convivência

351

Ginásio Poliesportivo

1.280

Banheiro Masculino

55.20

Banheiro Feminino

36

Banheiro Adaptado

4

Tesouraria

27.50

Setor de Pessoal
Publicidade e
Propaganda

26.50
2.224.47

SUBTOTAL

166
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Atual

Ano I

Ano II

Ano III

2016-2021

Ano IV

Ano V

TIPO DE ÁREA
QT

Área m2

QT

Área

QT

1° ANDAR
Coordenação de
Curso

38.80

Sala de Professores

63.25

Gabinetes Prof. TI

43.50

NDE

70.80

Ouvidoria

8

Sala Recursos
Didáticos

56

Secretaria Acadêmica

36

Banheiro Masculino

16.38

Banheiro Feminino

16.38

Banheiro Masculino
Funcionários

43.66

Banheiro Feminino
Funcionários

33.04
351

Área de Convivência

776.77

SUBTOTAL

2° ANDAR
Auditório

01

113.76

Sala de Aula

09

576

Banheiro Masculino

01

31.20

Banheiro Feminino

01

31.20

Banheiro Adaptado

01

1.44

SUBTOTAL

753.60
3° ANDAR

Sala de Aula

07

448

Laboratório de
Informática

02

128

Biblioteca

01

227.20
803.20

SUBTOTAL

4° ANDAR
Teatro
Banheiro Masculino

01

464

1

14.44

Banheiro Feminino

492.88

SUBTOTAL

167

14.44
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Em termos de estacionamento, o Uni7 Imperador conta com a seguinte
estrutura:
•

Estacionamento Interno: 2.165 – 97 vagas

•

Estacionamento Externo: 752.50 – 30 vagas

A expansão do Campus Imperador está vinculada à construção de um
novo prédio, cujo projeto, que indica o número de salas, auditórios, laboratórios
de informática, laboratórios especializados, áreas de convivência, etc. se
encontra em anexo neste PDI.

1.3. LABORATÓRIOS
1.3.1. Políticas para os laboratórios
O Uni7 estabelece, em sua pedagogia, a indissociabilidade de teoria e
prática, destacando também a totalidade do processo educativo, afirmando o
papel ativo do aluno na aprendizagem. Sob o amparo deste paradigma
epistemológico, o Uni7 vislumbra seus laboratórios como espaços privilegiados
de elaboração coletiva do conhecimento.
Nesta concepção, os laboratórios do Uni7 inserem-se no conjunto de seus
equipamentos como os lugares de capacitação para as práticas inerentes à
realidade do mercado de trabalho, de simulação de atividades concretas e da
produção do conhecimento, onde o aluno desempenha papel ativo. Este exercício
profissional da inter e da transdisciplinaridade, tão necessário ao processo
produtivo e à gestão da sociedade, se perfaz cotidianamente nos laboratórios do
Uni7, como elementos essenciais da formação acadêmica.
Deste modo, nos laboratórios do Uni7, encontra-se delineada e aplicada a
dinâmica das interações grupais voltadas para o exercício da confrontação entre
as elaborações teóricas e as ações práticas, em uma relação dialética que
favorece efetivamente o ensino-aprendizagem.
É notória a exigência do mercado de trabalho por profissionais que saibam
transitar crítica e criativamente pelo seu campo de conhecimento específico, e ao
mesmo tempo, interagir dialogicamente com outros profissionais de variadas
campos e áreas do conhecimento.
Atualmente os laboratórios têm como objetivo não somente desenvolver
atividades de ensino, mas também visam a fomentar atividades de iniciação
científica, que beneficiam a comunidade acadêmica e a sociedade cearense.
Desta forma, o Uni7 dedica especial atenção e constantes investimentos em seus
laboratórios, apoiado numa concepção que privilegia a relação teoria e prática,
delegando ao aluno o papel de colaborador do seu conhecimento.
Para
diretrizes:
168

o

funcionamento
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•

ampliar, sempre que necessário, a quantidade de laboratórios, de modo a
atender as necessidades dos programas de ensino, pesquisa, iniciação
científica e extensão;

•

assegurar a manutenção dos equipamentos e fornecimento regular do
material de consumo específico, imprescindíveis à continuidade dos trabalhos
nos laboratórios;

•

capacitar os estudantes na assimilação de técnicas, beneficiando todos os
procedimentos incluídos no desenvolvimento das disciplinas básicas e
profissionalizantes;

•

desenvolver o trabalho cooperativo, favorecendo atividades em grupo para
possibilitar a discussão, o debate e a crítica que levem ao desenvolvimento
intelectual e social dos estudantes;

•

exercer papel estratégico, como elemento de suporte ao desenvolvimento do
ensino de graduação e de pós-graduação, da pesquisa, da iniciação científica
e da extensão;

•

facilitar a discussão e a busca de soluções para problemas, contribuindo para
a aprendizagem da “postura acadêmica” utilizada pelos cientistas;

•

favorecer o desenvolvimento da capacidade cognitiva, científica e também
moral dos estudantes, para que se tornem cidadãos capazes de participar
ativamente nas decisões de uma sociedade tecnologicamente avançada;

•

estimular o surgimento de cientistas e não apenas limitar os estudantes a
meros retentores de conteúdos, transpondo-se a barreira entre teoria e
prática;

•

incentivar o estudante a aprender a observar cientificamente, interpretar e
analisar experimentos por meio da objetividade, precisão, confiança,
perseverança, satisfação e responsabilidade;

•

capacitar o estudante a conhecer, entender e aprender a exercer a teoria na
prática, dominando ferramentas e técnicas que poderão ser utilizadas,
inclusive, em pesquisa científica;

•

melhorar, sempre que necessário, as condições dos laboratórios e
equipamentos e propiciar o material de apoio necessário ao seu pleno
funcionamento;

•

propiciar aos alunos vivência e manuseio de instrumentais, que lhes permitam
conhecer diversos tipos de atividades, podendo estimular-lhes a curiosidade e
a vontade em aprender a vivenciar ciência;

•

realizar, prioritariamente, aulas práticas para o desenvolvimento das
disciplinas dos cursos oferecidos e apoiar o desenvolvimento de projetos de
pesquisa/iniciação científica e de extensão ligados aos cursos de graduação,
cursos técnicos e programas de pós-graduação;

•

utilizar os laboratórios, em horários ociosos, para a promoção de atividades
extraclasse que visem a uma integração maior entre graduação e pósgraduação e possam auxiliar na dinamização dos cursos de graduação; e

•

utilizar os laboratórios para práticas de inclusão social de membros da
comunidade por meio de programas de extensão e responsabilidade social.
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1.3.2. Laboratórios existentes
O quadro expresso na sequência demonstra os laboratórios e outros
ambientes específicos dos cursos em funcionamento.
LABORATÓRIO

CARACTERÍSTICAS
Cursos Atendidos

Área (m2) CAP.

Sala de Iniciação Científica

Todos os cursos

40,0

50

Salas de Estudo Grupo

Todos os cursos

96,0

56

Brinquedoteca

Pedagogia

64,0

20

Empresa Júnior

Todos os Cursos

41,2

20

Galeria de Arte

Todos os Cursos

120,0

-

Laboratório de Informática

Todos os cursos

448,0

245

Laboratório de Multimídia

Comunicação Social

62,0

40

Laboratório de Redação

Comunicação Social

64,0

40

Laboratório de Fotografia

Comunicação Social

104,4

40

Laboratório de Pesquisa e Opinião de
Mercado

Comunicação Social

38,4

20

Estúdio Fotográfico

Comunicação Social

72,6

50

Estúdio de TV e Web

Comunicação Social

102,3

30

Laboratório de Rádio

Comunicação Social

64,0

30

Agência Experimental

Comunicação Social

64,0

30

Núcleo de Pesquisa em Comunicação

Comunicação Social

56,9

50

Direito

397

-

Núcleo de Práticas Jurídicas
Clínica de Psicologia
Laboratório de Maquetaria
Laboratório de Topografia
LabTec 13 Ciências dos Materiais e
Metalografia
LabTec 14 Eletricidade, Eletrônica e
Eletromagnetismo
LabTec 15 Física e Mecânica
LabTec 16 Hidráulica e Mecânica dos
Fluídos
LabTec 17 Química Tecnológica
LabTec 18 Resistência dos Materiais e
Processos de Fabricação

170
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Psicologia

100,00

25

Arquitetura
Engenharia Civil/Produção e
Arquitetura
Engenharia
Produção/Civil/Mecânica/Elétrica

100,00

25

50,0

25

64,0

25

64,0

25

64,0

25

64,0

25

64,0

25

64,0

25

Engenharia
Produção/Civil/Mecânica/Elétrica
Engenharia
Produção/Civil/Mecânica/Elétrica
Engenharia
Produção/Civil/Mecânica/Elétrica
Engenharia
Produção/Civil/Mecânica/Elétrica
Engenharia
Produção/Civil/Mecânica/Elétrica
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1.3.3. Relação equipamento/aluno/curso
Os alunos têm fácil acesso aos recursos da informática para a elaboração
de seus trabalhos e a realização de pesquisas. São disponibilizados os
laboratórios de informática e os computadores da biblioteca do Uni7. Para o uso
dos laboratórios, existe um conjunto de normas de acesso, afeiçoando-as ao
perfil profissional previsto para o curso em que serão utilizadas. Quanto à
aquisição de computadores, periféricos e instrumentos multimeios, a
preocupação é com a satisfação dos seguintes itens:
•

máquinas e equipamentos suficientes para uso do corpo docente, dos alunos
e dos funcionários técnico- administrativos;

•

boa relação entre número de usuários e total de máquinas;

•

contratação de pessoal qualificado, sempre disponível em cada laboratório,
oficina de trabalho ou estúdio; e

•

operadores qualificados a serviço dos usuários.

Para todos os cursos, estão previstas atividades acadêmicas a serem
desenvolvidas nos laboratórios, na biblioteca e nos espaços de estudo, sempre
sob a supervisão de pessoal qualificado. A Direção Acadêmica encarrega-se de
acertar com os professores os horários e o número de alunos que devem utilizar
o parque de equipamentos e desenvolver práticas discentes. Nos programas das
matérias/disciplinas, que demandam o uso dos recursos computacionais e de
multimídia, os professores e técnicos buscam a combinação teoria/prática, tendo
em vista o melhor processo para inserir o aluno no contexto profissional de sua
atuação futura.
O acesso aos laboratórios de informática e aos equipamentos da biblioteca
pode ser individual, a juízo do professor da disciplina e sob autorização do
coordenador do curso, ou em turmas com número de alunos definido pelo
professor, segundo a natureza das práticas discentes. Compete à coordenação de
cada curso afixar nos quadros de aviso, semanalmente, a pauta de acesso, com
indicativo de turmas, horários e os nomes dos professores e/ou técnicos
responsáveis pelo acompanhamento dos alunos.
O Uni7 dispõe de dez laboratórios de informática conectados à Internet via
rede de alta performance. Atualmente, o Uni7 possui 3.097 alunos e 251
máquinas disponíveis, resultando em uma relação média de 12,05
estudantes/máquina, e o fato dos laboratórios funcionarem em tempo integral
permite que os estudantes tenham acesso irrestrito aos recursos de informática,
sem qualquer custo adicional.
1.3.4. Cronograma de expansão
Para o perfeito funcionamento dos cursos propostos, com implantação
prevista para o quinquênio 2016/2020, o Uni7 planeja inclusive os laboratórios
específicos para cada curso. Os laboratórios relacionados a seguir atendem ao
plano de expansão proposto:
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TIPO DE LABORATÓRIO

2015
(ATUAL)
M

2

CAP

2016
M

2

2017

CAP

M

2

CAP

Laboratório LI30

64

20

64

30

64

35

Laboratório LI31

64

10

64

30

64

35

Laboratório LI32

64

20

64

40

Laboratório LI40

64

16

64

16

Laboratório LI41

64

30

64

30

64

35

Laboratório LI42

64

40

64

40

Laboratório LI51

32

16

32

16

32

35

Laboratório LI52

32

35

32

35

Laboratório LI55

64

40

72

40

Laboratório LI65

64

40

Laboratório LI66

64

40
64

40
64

40

Laboratório LI67
Laboratório LI68
Laboratório LI71

2018
M

2

64

CAP

2019
M

2

CAP

2020
M

2

64

Laboratório LI73

40
64

64

CAP

40

Laboratório LI72
LabTec 19 - Usinagem

2016-2021

40

25

LabtTec 20 – Eletrônica de
Potência

64

25

1.3.5. Inovações tecnológicas significativas
O Uni7 trabalha para oferecer serviços de qualidade para seus alunos. Para
tanto, destaca algumas inovações tecnológicas implantadas:
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•

acesso gratuito e sem fio à Internet em todo o campus do Uni7;

•

Programa Microsoft. Todos os alunos e professores com direito a cópias
autênticas do Windows XP e dezenas de softwares da Microsoft, totalmente
gratuitos; e

•

Laboratório de Pesquisa de Opinião e Mercado.

•

Laboratório de Psicologia Experimental, em substituição aos tradicionais

•

Laboratórios de Física e de Química Tecnológica

•

Laboratório de Ciências dos Materiais

•

Laboratório de Eletromagnetismo

•

Laboratório de computadores Aple, para rodar softwares de alta performance

•

Laboratório de Simulação em Engenharia

•

Construção de 2 salas de aula destinadas a trabalhos de projeto em grupo,
com 4 Smart TV´s, todas conectadas à rede wi-fi.
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2016-2021

BIBLIOTECA

A Biblioteca Diplomata Ednildo Gomes de Soárez é um lugar privilegiado
de circulação e fomento à produção do conhecimento, na medida em que se
define como repositório da multiplicidade da cultura universal. Como missão, visa
a “Oferecer suporte informacional e documental à comunidade nas atividades de
aprendizagem, ensino e pesquisa, contribuindo para sua formação pessoal e
científica”.
Portanto, atua como órgão de apoio ao desenvolvimento da missão
institucional, apoiando-se na qualificação profissional, na formação de
pesquisadores, no estímulo à pesquisa, na iniciação científica e atividades de
extensão, que ligam diretamente a Instituição à comunidade.
A sociedade do século XXI está vivenciando diversas e significativas
mudanças, sobretudo no que se refere ao acesso à informação. As redes digitais,
os sistemas wireless tornam a disseminação da informação uma atividade
inserida no cotidiano das pessoas. Sob esse verdadeiro dilúvio informacional, a
biblioteca reforça seu espaço de transformação da informação em conhecimento,
legitimando a aprendizagem em um mundo marcado pelo fluxo veloz e
permanente da informação.
Neste novo panorama de aprendizagem, é natural que as instituições de
Ensino Superior sejam grandemente afetadas pelos rápidos progressos na
tecnologia
da
informação,
notadamente
pelos
computadores,
as
telecomunicações e as redes.
Nesta realidade complexa, como devem atuar as bibliotecas? Se lançarmos
uma perspectiva mais atenta à evolução histórica das tecnologias da gestão e do
registro do conhecimento, poderemos constatar o fato de que bibliotecas sempre
estiveram em sintonia com o desenvolvimento tecnológico de cada momento
histórico. Foi assim desde a passagem dos manuscritos para os textos impressos,
quando do advento da impressão tipográfica, e do impresso ao digital. Em todas
estas passagens de natureza tecnológica, as bibliotecas sempre acompanharam
e aliaram-se aos novos paradigmas.
Respeitando as características da biblioteca tradicional, que tem sua
principal característica na utilização do papel como suporte de registro da
informação, tanto do acervo quanto do seu catálogo, o Uni7 desenvolve uma
caminhada em direção à biblioteca digital que se diferencia da biblioteca de
feição tradicional por não precisar de uma localização física. Como consequência,
bibliotecas digitais são simplesmente conjuntos de mecanismos eletrônicos que
facilitam a localização da demanda informacional, interligando recursos e
usuários.
Para concretizar seus objetivos, a política para a biblioteca no Uni7 se
assenta nas seguintes diretrizes:
•
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assegurar a expansão, modernização e otimização dos serviços prestados pela
biblioteca à comunidade universitária e à sociedade;
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•

implementar a informatização da biblioteca e investir em bibliotecas digitais,
permitindo o acesso aos distintos meios de informação científica e o
intercâmbio de bibliotecas;

•

desenvolver mecanismos para o aumento do acervo da biblioteca, com
elaboração de projetos para obtenção de recursos;

•

destinar recursos para atualização e complementação das coleções de livros,
periódicos e outros documentos (mapas, filmes, base de dados em CD-ROM e
outros);

•

estabelecer normas e disciplinar a seleção, tanto em quantidade como em
qualidade, de acordo com as características de cada curso oferecido pelo
Uni7;

•

expandir o acesso on-line às informações científicas, tecnológicas, artísticas e
culturais produzidas em instituições, nacionais e do Exterior, de renome;

•

manter o profissional de Biblioteconomia sempre atualizado, preparado para
trabalhar em equipe e tendo o computador como seu companheiro
inseparável de trabalho, já que a tecnologia passou a fazer parte do dia a dia
deste profissional;

•

possibilitar a formação de coleções de acordo com os objetivos da Instituição
e a disponibilidade dos recursos financeiros, permitindo um processo de
seleção sistematizada e consistente, propiciando o crescimento racional e
equilibrado das diversas áreas do acervo que deem suporte ao ensino,
pesquisa/iniciação científica e extensão;

•

proceder à avaliação do seu acervo sempre que necessário, sendo
empregados métodos quantitativos e qualitativos, cujos resultados serão
comparados e analisados, assegurando o alcance dos objetivos da avaliação
da coleção; e

•

realizar o desbaste do material para retirar do acervo títulos ou partes da
coleção para a obtenção de maior espaço físico para a coleção em uso e para
manter a qualidade do acervo. O material desbastado poderá ser remanejado
ou descartado segundo os critérios estabelecidos.

2.1. ACERVO POR ÁREA DO CONHECIMENTO
O acervo das Bibliotecas do Uni7 é composto por livros, teses,
dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de cursos, normas técnicas,
folhetos, periódicos, fitas de vídeo, CD-ROMs, DVDs, obras raras e históricas e
outros materiais especiais.
Sua cobertura temática atende as áreas de ensino, pesquisa e extensão do
Centro Universitário, bem como a formação sociocultural da comunidade usuária.
Acervo Geral
Área do Conhecimento

Livros
Títulos

Ciências Exatas e da Terra

(1)

Periódicos

(2)

Materiais Especiais

Exemplares Nacionais Estrangeiros Títulos

Exemplares

1.073

3.079

22

76

75

133

Ciências Biológicas

19

29

01

-

02

03

Engenharias

67

267

-

01

01

01

Ciências da Saúde

136

176

01

-

01

01
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Ciências Agrárias

2016-2021

15

24

-

-

-

-

Ciências Sociais Aplicadas

8.369

23.371

255

14

237

419

Ciências Humanas

3.230

6.348

75

03

164

208

Lingüística, Letras e Artes

1.346

2.617

39

04

28

49

-

-

07

-

14.255

35.911

393

98

508

814

Multidisciplinar
TOTAL

Legenda:
(1) número de itens bibliográficos impressos: livros, teses, dissertações, monografias, TCC, folhetos etc.
(2) número de títulos de periódicos impressos: científicos, revistas e jornais
(3) número de multimeios: CD-ROMs , DVDs, disquetes, slides, etc.

2.2. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO ACERVO
A biblioteca constitui-se de um serviço de administração, informação,
espaço de convivência e estudo; um sistema composto de centralização
administrativa e técnica, tratamento da informação, divisão de automação e
informática e serviços aos usuários. Tem e continuará a ter como missão prestar
serviços de informação às atividades de ensino, pesquisa, extensão e
administração buscando contribuir cada vez mais com a qualidade da formação
de seus usuários.
A estrutura dos serviços prestados deve maximizar o uso da informação e
propiciar melhor atendimento aos usuários da biblioteca.
Segue quadro com previsão de expansão do acervo.
PLANO DE EXPANSÃO DO ACERVO DE TODAS AS BIBLIOTECAS
EXPANSÃO PROJETADA
Acervo
Livros

ATUAL

(1)

Periódicos

(2)

Obras de Referência
Multimeios

(3)

(4)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

35.911

44.911

48.911

53.000

57.000

61.000

65.000

335

375

385

397

409

420

450

16

18

20

22

24

26

30

508

548

568

588

610

630

660

Legenada:
(1) Número de exemplares a ser adquiridos na vigência do PDI, considerando os processos de autorização,
reconhecimento e renovação.
(2) Apenas titulos de periódicos cientificos e técnico-científicos.
(3) Número de titulos de dicionários, enciclopedias etc.
(4) Número de titulos a serem adquiros nos sequintes suportes (DVD, CD-ROM, video etc.)

2.3. FORMAS DE ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DO ACERVO
Determinar a inclusão ou não de uma obra no acervo representa um
desafio, haja vista vivermos em um período de acelerada automação, com a
crescente incorporação de tecnologias pelas bibliotecas (a realidade da biblioteca
virtual), que, longe de ter sido superada, é permanentemente atualizada em
razão do alto grau de exigência do público universitário, especialmente nas
instituições onde a opção pela pesquisa científica é primordial.
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A Biblioteca Diplomata Ednildo Gomes de Soárez e a Biblioteca Engenheiro
Edinísio Gomes de Soárez atualizam os seus acervos constantemente, mediante
a solicitação dos coordenadores e professores dos cursos e por sugestão dos
alunos. As compras de livros, periódicos, DVDs e obras de referência são
atualizadas de acordo com as bibliografias pertinentes aos cursos.

2.4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
A biblioteca funciona nos três turnos, oferecendo ao aluno a oportunidade
de acesso em outros horários, além do turno de funcionamento do seu curso.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DIAS DA SEMANA

MANHÃ

TARDE

NOITE

INÍCIO

FIM

INÍCIO

FIM

INÍCIO

FIM

Segunda à Sexta-feira

7h30min

13h

13h

18h

18h

22h

Sábado

8h

12h

12h

16h

-

-

2.5. PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA BIBLIOTECA
A biblioteca do Uni7 dispõe de recursos humanos habilitados para as
funções técnicas para as quais foram selecionados.
Os recursos humanos da biblioteca estão incluídos em programas de
treinamento, além de serem incentivados a participar de cursos de pósgraduação para aperfeiçoamento e especialização.
Atualmente, a biblioteca possui o seguinte quadro de funcionários:
NOME/CRB
Maria Jacquelline de Campelo Pereira Jucá CRB nº
3/677

CARGO

FORMAÇÃO
PG

G

EM

Bibliotecária- chefe

X

Carla Maria Ramos de Souza – CRB nº3/953

Bibliotecária

X

Odete Mayra Mesquita Coelho

Bibliotecária

X

Alana Karla de Oliveira Andrade

Auxiliar de biblioteca

X

Ana Raquel Portela

Auxiliar de biblioteca

X

Thaylor Santos Moura Soares

Auxiliar de biblioteca

X

Laurilane Brandão Ferreira da Silva

Auxiliar de biblioteca

X

Patrícia de Lima de Souza

Auxiliar de biblioteca

X

Antonio Carpejany Bezerra de Oliveira

Menor Aprendiz

Fernando Santos

Menor Aprendiz

Milton de Andrade Nascimento Júnior

Menor Aprendiz

Legenda:
PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo.
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PLANO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS

O Uni7 preocupa-se com a garantia dos requisitos de acessibilidade para
pessoas portadoras de necessidades especiais que estudam ou venham a estudar
na Instituição, tendo como referência a Norma Brasil 9050, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas, que trata da acessibilidade de pessoas portadoras
de deficiências e edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos.
Atendendo tais normas, como também a Portaria N° 3.284, de 7 de novembro de
2003 (que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de
cursos, e de credenciamento de instituições), e o Decreto n. 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, a
Instituição adota os seguintes procedimentos:
3) para alunos com deficiência física
•

Eliminação de barreiras arquitetônicas para
permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo.

circulação

do

estudante,

•

Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de
serviços.

•

Construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando
a circulação de cadeira de rodas.

•

Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso
de cadeira de rodas.

•

Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros.

•

Instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível
aos usuários de cadeira de rodas.

3) para alunos com deficiência visual
•

Sistema de síntese de voz.

•

Gravador e fotocopiadora que amplie textos.

•

Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas.

•

Software de ampliação de tela.

•

Equipamento para ampliação de textos a fim de atender a aluno com visão
subnormal.

•

Lupas, réguas de leitura.

•

Scanner acoplado a computador.

•

Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em
Braille.

3) para alunos com deficiência auditiva
•
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Intérpretes de Língua de Sinais/Língua Portuguesa, especialmente quando da
realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa
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em texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento
do aluno.
•

Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo
semântico.

•

Aprendizado da Língua Portuguesa, principalmente na modalidade escrita
(para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o
estudante estiver matriculado).

•

Materiais de informações aos professores
especificidade linguística dos surdos.

para

que

se

esclareça

a

Para o atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, o Uni7 já integrou os
conhecimentos relativos à Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS em todos os seus
cursos, com a seguinte proposta:
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•

os projetos pedagógicos dos cursos destinados à formação de professores
para a Educação Básica integram na organização curricular, LIBRAS como
disciplina obrigatória; e

•

os projetos dos cursos nas modalidades bacharelado e superior de Tecnologia,
bem como os programas de pós-graduação lato sensu, desenvolverão os
conhecimentos da LIBRAS como matéria optativa, oferecida pela Instituição
como atividades complementares, conforme regulamento.
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO

A Mantenedora tem como política estabelecer e tornar viável o
planejamento financeiro para que os recursos econômicos sejam os mínimos
necessários, mas suficientes, para a realização dos objetivos propostos.

1.

ESTRATÉGIA DA GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A Mantenedora adota como estratégias da gestão econômico-financeira a
promoção de adequadas condições de funcionamento das atividades da Mantida,
prioritariamente aquelas que dizem respeito ao ensino, pondo à disposição os
bens imóveis, móveis e equipamentos necessários e assegurando-lhe os
suficientes recursos financeiros de custeio.
A Mantenedora realiza as gestões orçamentária, patrimonial e financeira
do Uni7, delegando-as, no todo ou em parte, aos membros da Diretoria e
aprovando as decisões dos órgãos colegiados que importem aumento de
despesas ou custos, previstos ou não, no plano orçamentário.
Com o objetivo de viabilizar as ações acadêmicas, a Instituição elaborou o
planejamento econômico-financeiro com suporte nos seguintes indicadores:
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•

desempenho econômico-financeiro do Uni7 nos três últimos anos;

•

análise do comportamento do mercado financeiro nos três últimos anos;

•

análise dos preços dos serviços educacionais nas outras instituições da região;

•

levantamento dos custos operacionais e dos investimentos necessários ao
cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação dos cursos de
graduação
e
programas
de
pós-graduação,
das
atividades
de
pesquisa/iniciação científica e extensão,

•

contratação e capacitação dos recursos humanos (professores e pessoal não
docente), além da estruturação de um plano de carreira para todos os
colaboradores;

•

ampliação e melhoria do acervo da biblioteca;

•

ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos para os
laboratórios e serviços técnicos, sobretudo, recursos de computação e
informática;

•

ampliação reforma e readaptação da infraestrutura física e de apoio;
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•

implementação e consolidação do processo de avaliação institucional; e

•

contínua adequação da infraestrutura física aos requisitos de acessibilidade a
pessoas portadoras de necessidades especiais.

1.1. FORMAS DA GESTÃO FINANCEIRA EM CURSO/PREVISTAS
O plano de previsão orçamentária estabelece que o total de recursos
destinados para investimentos estão distribuídos da seguinte forma:
•

infraestrutura (salas de aula, laboratórios, acervo de biblioteca);

•

atividades de extensão;

•

programas iniciação científica;

•

capacitação docente; e

•

avaliação institucional.

Registre-se, contudo, o fato de que, para tais programas e projetos, são
investidos recursos com pagamento de salários dos docentes e de pessoal
técnico de apoio, equipamentos e aparelhos para laboratórios e serviços e acervo
da biblioteca. Os investimentos foram estimados para atender à readaptação,
adaptação, melhoria e ampliação da infraestrutura física e de apoio, assim como
a aquisição, melhoria e ampliação dos laboratórios dos serviços e da biblioteca
(espaço físico e acervo). As condições de financiamento da Instituição estão
demonstradas nos quadros a seguir.

1.2. VALOR

DOS ENCARGOS FINANCEIROS ASSUMIDOS PELOS ALUNOS E AS NORMAS DE
REAJUSTE APLICÁVEIS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS

O quadro a seguir expressa o valor dos encargos financeiros das
mensalidades assumidos pelos alunos a partir do ano I, sendo que as normas de
reajustamento aplicáveis durante o desenvolvimento dos cursos é calculada com
índice de inflação correspondente ao IPG-M – Índice de Preços Geral do Mercado
(FGV).
Curso

Mensalidade

Administração

R$ 879,00

Ciências Contábeis

R$ 734,00

Jornalismo

R$ 883,00

Publicidade e Propaganda

R$ 883,00

Design Gráfico

R$ 734,00
R$ 1.129,00

Direito
Logística

R$ 734,00

Negócios Imobiliários

R$ 734,00
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Mensalidade

Curso

R$ 569,00

Pedagogia
Engenharia de Produção

R$ 1.229,00

Engenharia Elétrica

R$ 1.229,00

Engenharia Mecânica

R$ 1.229,00

Arquitetura e Urbanismo

R$ 1.409,00

Sistemas de Informação

R$ 805,00
R$ 1.280,00

Psicologia

1.3. PLANOS DE INVESTIMENTOS
1.3.1. Evolução da receita – durante a vigência do PDI
O Cronograma Financeiro, elaborado para os 5 anos de vigência PDI do
Centro Universitário 7 de Setembro-Uni7, contempla R$ 19,2 milhões em
investimentos, distribuídos conforme a tabela abaixo (tabela 1, “planejado”).
Estes recursos dão seguimento ao plano de expansão do Uni7 que teve início em
2012 e envolveu o acréscimo de 41 salas no campus original. Em 2012 e 2013, a
Mantenedora investiu R$ 14,3 milhões nesta expansão.
Em setembro de 2014, a Mantenedora adquiriu um terreno no Centro de
Fortaleza onde pretende ampliar a oferta de cursos para atender a uma região
com elevado índice de acessibilidade e também baixa oferta de graduações de
alta qualidade. Este investimento de R$ 3,5 milhões estava previsto no
cronograma financeiro para acontecer de 2014 e 2016 (tabela 2). Para viabilizar
um movimento de expansão mais enérgico, no entanto, a Mantenedora decidiu
antecipar este fluxo para o período de 2015.
Após a aquisição do terreno os estudos arquitetônicos em andamento
demonstraram que a torre que abrigará o “Campus Imperador” exigirá, somente
em construção civil, aproximadamente R$ 20 milhões. O cronograma financeiro
já previa R$ 7,5 milhões para esta rubrica. Os R$ 12,5 milhões restantes serão
aportados em igual medida a partir de capital próprio (R$ 6,3 milhões) e de
crédito de fomento orientado a este fim (R$ 6,3 milhões).
As demais despesas de implantação do Campus Imperador (acabamento
das salas, acervo bibliográfico, equipamentos e mobiliário), conforme a tabela 1,
já estavam consideradas no cronograma financeiro e devem totalizar R$ 8,2
milhões.
Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira
RECEITAS
Anuidade / Mensalidade (+)
Bolsas (-)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

32.593.220
-1.671.217

42.371.186
-2.172.583

62.285.643 82.217.048 98.660.458 112.472.922
-3.193.696 -4.215.679 -5.058.815
-5.767.049

0
-1.336.974

16.000.000
-1.738.066

0
-2.554.957

Diversos (+)
Financiamentos (+)
Inadimplência (-)
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Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira
Serviços (+)
Taxas (+)
TOTAL DA RECEITA

83.561

108.629

33.424
29.702.014

43.452
54.612.618

159.685

210.784

252.941

288.352

63.874
84.314
101.176
115.341
56.760.549 74.923.924 89.908.708 102.495.927

DESPESAS/INVESTIMENTOS
Acervo Bibliográfico (-)

1.078.192

2.251.650

Despesas Administrativas (-)

5.956.483

Encargos (-)
Equipamentos (-)
Eventos (-)
Investimento (compra de imóvel) (-)
Manutenção (-)

5.321.563
606.318
30.000
0
784.264

Mobiliário (-)
Pagamento Pessoal Administrativo (-)
Pagamento Professores (-)
Pesquisa e Extensão (-)
Treinamento (-)
TOTAL DAS DESPESAS

2.904.925

1.458.501

1.750.202

1.995.230

7.743.428

11.382.839 15.025.348 18.030.418

20.554.676

6.918.032
1.528.213
30.000
12.000.000
1.019.543

10.169.507 13.423.749 16.108.499
1.976.473 1.024.944 1.229.933
35.000
35.000
40.000
8.000.000 1.000.000
0
1.498.729 1.978.322 2.373.986

18.363.689
1.402.124
40.000
0
2.706.345

163.429
2.722.379
11.885.864
100.273

212.457
3.539.093
15.451.623
130.355

312.312
412.252
494.703
5.202.467 6.867.256 8.240.707
22.713.886 29.982.330 35.978.796
191.622
252.941
303.529

563.961
9.394.406
41.015.828
346.023

72.905
28.721.670

94.777
50.919.171

139.322
183.905
220.687
64.527.082 71.644.548 84.771.460

251.583
96.633.865

980.344

3.693.447

Aluguel (-)

RECEITA OPERACIONAL
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IX - VIABILIDADE DA IMPALNTAÇÃO DO PDI
1.

METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO

Os caminhos organizacionais para as instituições de ensino implicam a
adoção de fundamentos teórico-metodológicos baseados numa visão sistêmica,
segundo a qual os objetivos são orientados racionalmente para resultados ou
produtos. É preciso definir os insumos ou objetivos e valores iniciais e organizar
as ações segundo as fases de difusão, adaptação, implementação, identificando
os condicionantes sociais e institucionais de cada fase e as pessoas diretamente
envolvidas na ação.
A liderança e o empreendedorismo constituem elementos fundamentais
para que a Instituição Educacional possa desenvolver seu projeto e que seja
capaz de administrar suas possibilidades financeiras com iniciativas próprias ou
com o suporte da comunidade onde se localiza.
O Uni7 parte do princípio de que todo projeto está sujeito a um ciclo,
representado por 3 (três) momentos básicos: concepção, implementação e
avaliação. Uma vez completado este ciclo, tem-se a efetivação do Projeto, e com
a experiência adquirida, novos projetos poderão ser implementados.
Na implantação de seu Projeto Político-Pedagógico Institucional, o Centro
Universitário observará a dimensão cíclica, e ao mesmo tempo direcionará o
desenvolvimento das políticas propostas em estreita coerência e integração com
o seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.
O gerenciamento da implantação considerará:
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•

efetivação dos objetivos das metas estabelecidas no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), mediante a operacionalização das
políticas indicadas no Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPI).

•

o estádio de cumprimento das metas até o período anterior ao que se está
planejando, identificando a necessidade de eventuais ajustes;

•

a análise do contexto, as condições externas que afetam a execução do PDI,
tanto em relação às oportunidades quanto às ameaças;

•

a verificação das condições internas, os pontos fortes e fracos do
gerenciamento do PDI, que podem impactar o desenvolvimento das metas e
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ações por meio da implementação das estratégias, a análise dos recursos,
capacidades e competências essenciais.

Ainda no tocante à implementação do PPI, é necessário que haja previsão
e disponibilidade de recursos para a cobertura dos gastos decorrentes da
execução do Projeto Político Pedagógico Institucional, operacionalizada no Plano
de Desenvolvimento Institucional.
A avaliação de resultados caracteriza-se pela verificação dos aspectos
qualitativos e quantitativos dos resultados obtidos com a execução das ações
planejadas. Em decorrência, é primordial a verificação da evolução dos
indicadores do projeto nas dimensões qualitativa e quantitativa dos resultados
obtidos a cada ano e da comparação destes valores com aqueles esperados,
possibilitando, desta forma, determinar as medidas corretivas necessárias,
mediante a revisão, requerendo, inclusive a realização de estudos específicos
voltados à mensuração dos resultados.
Este PDI é fruto dos desejos e aspirações da comunidade 7 de Setembro e,
consequentemente, dará a continuidade na transformação em Centro
Universitário. Como tal, na sua implantação, supõe um trabalho coletivo em que
haverá o consenso e o conflito, mas sempre na busca de um mesmo ideal, qual
seja, uma Instituição democrática, plural, ética e que busca a excelência
educacional.

2.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PDI

Após a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional o grande
desafio que se coloca é o da sua implementação, ou seja, da transformação da
visão e ideias em realidade tangível. A consolidação da Visão entre os clientes
internos e externos exige a criação de um conjunto objetivo, ordenado e
sistemático de ações práticas em busca de resultados.
Seria altamente recomendável que a implementação do Plano de
Desenvolvimento Institucional levasse em consideração meios de Qualidade em
Gestão, tais como o PDCA.
Segundo Rui Fava (2014), o PDCA é um ciclo que se repete cada vez que o
processo é alterado, sendo um método gerencial composto de quatro fases
básicas “Plan-Do-Check-Act”, ou seja:
•

•

P (Plan) Planejamento;

-

Definir as metas;

-

Definir os métodos que permitirão atingir as metas propostas;

D (Do) Execução;

184

Educar e treinar;
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Executar a tarefa;

C (Check) Verificação;

•
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Verificar os resultados;

A (Action) Ação Corretiva;

-

Atuar corretivamente.

Em síntese – planeje, faça, verifique, aja.
O PDCA é a descrição da forma como as mudanças devem ser realizadas
numa organização de qualidade. Não inclui apenas os passos do planejamento e
implementação de uma mudança, mas também verificar se as alterações
produziram a melhoria desejada ou esperada, agindo de forma a ajustar, corrigir
ou efetuar uma melhoria adicional com base no passo de verificação.
O grande diferencial do PDCA é o incentivo à melhoria contínua, composto
por quatro fases ou etapas.

3. 1ª ETAPA: P (PLAN) – PLANEJAMENTO
Trata do estabelecimento dos objetivos e dos processos necessários para a
obtenção de resultados, de acordo com os requisitos do cliente e com a política
da qualidade da organização.
Consiste na detecção de um problema ou possibilidade de melhoria, na
busca de suas causas, seleção das causas principais e montagem de um plano de
ação.
Nessa etapa, podem ser usadas algumas ferramentas da qualidade como:
Brainstorming, Multivotação, Sistema GUT-CD, Diagrama de Ishikawa, as Sete
Ferramentas para o Planejamento da Qualidade, Modelagem EstatísticoMatemática, Teoria de Amostragem, Simulação, Plano de Ação 5W2H e outras.
A etapa de planejamento deve ser concluída com a elaboração de um
documento contendo o objetivo principal, as metas (subobjetivos quantificáveis,
com indicadores de desempenho e datas limite – deadlines) e métodos. Cada
meta deve contar com seu método, ou seja, a sequência de ações para se atingir
cada meta. O método deve ser checado pelo sistema 5W2H (o que deve ser
feito, quando, como, onde, por que, quem irá fazer, quanto irá custar).
As metas são definidas pela alta administração ou a média gerência e os
métodos pela equipe responsável pela implementação do PDCA. O processo de
negociação de metas e métodos denomina-se Sistema de Negociação Ringi. O
documento elaborado deve ser assinado pela equipe responsável pela
implementação e pela alta administração da empresa.
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4. 2ª ETAPA: D (DO) – EXECUÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS
Significa execução das tarefas exatamente como foram previstas no plano
e coleta de dados para verificação do processo. Nesta etapa é essencial o
treinamento no trabalho decorrente da fase de planejamento.
O sucesso dessa etapa depende do sucesso da etapa anterior,
considerando-se que a eliminação de um erro na etapa de planejamento tem um
custo menor do que a eliminação do mesmo erro na etapa de execução. A
execução consiste em seguir fielmente o plano de ação elaborado na primeira
etapa do Ciclo PDCA.
A Implementação implica em:
•

planejamento e estruturação de ações;

•

definição de grupos de implementação;

•

logística da implementação.

5. 3ª ETAPA: C (CHECK) - VERIFICAÇÃO, CHECAGEM
A checagem consiste no monitoramento e medição de processos e
produtos em relação à política, objetivos e requisitos para o produto, bem como
a comunicação dos resultados.
A checagem é essencial para podermos avaliar o sucesso das etapas
anteriores. Nesta etapa podem ser utilizadas as Sete Ferramentas para o
Controle Estatístico da Qualidade, assim como outras ferramentas estatísticas,
como, por exemplo, Análise de Variância, Regressão, técnicas multivariadas
(Principal Component Analysis, ANOVA, Cluster Analysis, Discriminante,
Correlações Canônicas etc).

6. 4ª ETAPA: A (ACTION) – AGIR
Esta etapa diz respeito à tomada de ações a fim de melhorar
continuamente o desempenho dos processos. Baseia-se no resultado da
checagem, pois conclui sobre a necessidade de ações corretivas (se a checagem
detectou algum problema), preventivas (se não ocorreu nenhum problema,
porém, poderia ter ocorrido) ou de padronização (se tudo ocorreu conforme o
planejado e uma nova maneira de executar determinado processo foi
descoberta).
A finalização da implantação de um PDCA dá origem a outro PDCA, ou
seja, a quarta etapa (Action) de um PDCA dará origem à primeira etapa (Plan)
do próximo PDCA, sendo esta a base da melhoria contínua.
Essa conexão entre Action-Plan chama-se de circularidade do PDCA. Os
resultados da implantação dos PDCA's devem ser comunicados para a alta
administração num momento denominado Workshop (prestação de contas).
Normalmente existem datas fixas, mensais, para a realização de workshop,
186
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assim como existe toda uma tecnologia para gerenciar esses eventos. (FAVA,
2014)

7. METODOLOGIA PARA A EXECUÇÃO OU IMPLEMENTAÇÃO DOS PROCESSOS (2ª ETAPA)
A Implementação implica em:
•

planejamento e estruturação de ações;

•

utilização dos recursos disponíveis de acordo com o programado;

•

definição de grupos de implementação;

•

187

treinamento e supervisão da equipe de trabalho, de tal forma que sejam “os
melhores do mundo” naquilo que fazem. Inclui o treinamento no trabalho,
treinamento em coleta de dados e a execução das tarefas conforme os
procedimentos-padrão;

•

logística da implementação – estabelecimento dos fluxogramas do processo;

•

verificação final da disponibilidade de recursos financeiros;

•

implementação do cronograma físico;

•

implementação do cronograma financeiro;

•

acompanhamento e controle das atividades;

•

avaliação final dos trabalhos executados.
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Durante esta fase existem os relatórios informativos sobre os trabalhos
executados. No final deve-se ter um atestado de avaliação geral.
Os grupos de implementação devem estar atentos para:
•

concentrar esforços nos resultados esperados do projeto;

•

ser flexível dentro de uma medida razoável;

•

•

ter adequado e realista sistema de informação;

•

manter contatos diretos com as pessoas envolvidas no projeto;

•

fazer adequada distribuição de tarefas entre seus subordinados;

•

•

manter racionalidade nos dispêndios inerentes ao projeto, gastando onde
realmente for necessário;
manter situação realista, não pendendo para o otimismo ou pessimismo;

•

incentivar críticas e debates
desenvolvimento do projeto;

•

fazer projetos viáveis em conteúdo, recursos e tamanho da situação a ser
considerada;

pela

comunidade

acadêmica

quanto

•

manter coerência em suas atitudes e decisões;

•

lembrar que o projeto é um sistema e deve ser tratado como tal;

•

resolver os problemas de conflitos inerentes à administração do projeto;

ao

•

lembrar que o projeto considera, além de problemas presentes, também
problemas futuros;

•

minimizar os problemas de realocação dos funcionários alocados no projeto,
planejando a conclusão do mesmo;

•

manter adequado sistema de controle e avaliação do projeto, inclusive de
suas atividades (partes do projeto).

•

Para que a implementação/execução seja realizada com êxito é necessário:

•

cumprimento dos prazos previstos;

•

enquadramento aos custos preestabelecidos;

•

cumprimento da qualidade técnica esperada;

•

cumprimento das exigências de viabilidade;

•

cumprimento de equilíbrio financeiro durante e/ou após a conclusão;

•

manutenção de equilíbrio operacional nas atividades da empresa;

•

aumento ou pelo menos manutenção da rentabilidade normal da empresa;

•
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envolver os níveis hierárquicos superiores, com o objeto de conseguir o apoio
necessário à elaboração e à implantação do projeto;

aumento ou pelo menos manutenção da captação de oportunidades de
negócios.
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8. RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
A Reitoria do Centro Universitário 7 de Setembro, Uni7, é a responsável
pela implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional e designará para
ajudá-lo uma Comissão formada pelos seguintes membros:
q
q
q
q
q
q

Reitor;
Pró-reitor Acadêmico;
Pró-reitor Administrativo;
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão;
Representante dos Coordenadores de Curso;
Comissão Própria de Avaliação - CPA

9. ETAPAS E O CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PDI
O quadro a seguir apresenta os passos para implementação do PDI:
DESCRIÇÃO DOS PASSOS

RESPONSÁVEL

ANO PREVISTO

1.

Designar a Comissão para a implantação do PDI.

Reitor

2016

2.

Divulgar os objetivos, metas e ações estabelecidas
no PDI a toda à comunidade acadêmica com objetivo
de
sensibilização
e
arregimentação
de
colaboradores.
Definição
de
responsáveis
pelas
ações
já
estabelecidas no PDI.
Identificação de necessidade de treinamento por
parte dos responsáveis pelas ações.

Pró-reitor Acadêmico
e a CPA

2016

Pró-reitor Acadêmico

2016

Pró-reitor Acadêmico
e a CPA

2016

Reitor

2016

3.
4.
5.

Liberação de Recursos para Treinamento.

6.

Identificação
de
recursos
necessários
e
estabelecimento de prazos para a execução das
ações.

7.

Execução/Monitoramento.

8.

Garantir o alcance das metas.

189
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Pró-reitor Acadêmico
e Grupos de
Trabalhos
Pró-reitor Acadêmico
e Grupos de
Trabalhos
Pró-reitor Acadêmico,
Grupos de Trabalhos
e Comunidade
Acadêmica

2016

2016-2020

2017-2020
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