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1. Introdução
1.1. Dados da Instituição
Identificação do documento:


Relatório de Autoavaliação Institucional UNINOVE – 2019 – ano de
referência 2018.



Relatório Parcial 1 do VII Ciclo Avaliativo UNINOVE



Postagem e-MEC: março/2019

Nome/Código da IES/MEC:


Universidade Nove de Julho – UNINOVE



IES/MEC 0316

Índices Institucionais:


Conceito Institucional – CI - Conceito 4 (quatro) – ano 2015 (Portaria
MEC 2016)



Índice Geral de Cursos – IGC - Conceito: 4 (quatro) – ano 2017
(divulgação INEP/MEC 2018)



Índice Geral de Cursos – IGC – Valor Contínuo: 3,14 – ano 2017
(divulgação INEP/MEC 2018)

Caracterização da IES:


Organização Acadêmica: Universidade



Categoria Administrativa: Privada sem fins lucrativos, não filantrópica,
com sede em São Paulo



Instituição:

campus

Sede/Unidade

Administrativa/Reitoria:

Rua

Vergueiro, 235 – Bairro da Liberdade – São Paulo/SP
Requisitos Legais:


Credenciamento Universidade Nove de Julho: Portaria Nº 170/08



Portaria de Recredenciamento da Universidade Nove de Julho: Portaria Nº
1.350 de 1/12/16
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1.2. Histórico
Desde a década de 1960, acreditando na transformação dos agentes sociais e em
uma educação que mobiliza os indivíduos a conquistarem a oportunidade de ascender
socialmente e de inovar no mercado de trabalho, é compromisso da Associação Nove de
Julho, a contribuição com o desenvolvimento da cultura, da pesquisa científica e do
ensino no Brasil. Com a consolidação de um grande complexo educacional, liderado pela
Universidade Nove de Julho - UNINOVE no munícipio de São Paulo, cinco Campus Fora
de Sede, outras sete mantidas no interior do Estado e mais de uma centena de polos de
apoio de Educação a Distância, a Associação Educacional Nove de Julho segue sua
missão de proporcionar a inclusão por meio da Educação, oferecendo novas
oportunidades a centenas de milhares de estudantes, em todos os níveis de Ensino.
O início desse complexo se deu em 1954, quando o Prof. José Storópoli fundou,
no bairro da Vila Maria, o Instituto de Educação Nove de Julho, com uma pequena escola
de admissão ao ginásio e uma escola de datilografia. Este, a partir de 1966, transformouse em Escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Técnicos
Profissionalizantes que, atualmente, o integram o Colégio Nove de Julho.
A Associação Educacional Nove de Julho, entidade jurídica de direito privado –
sem fins lucrativos, com estatuto registrado sob nº 113.437, no Cartório de Registro Civil
de pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, SP, foi criada em 9 de julho de 1971, com
CNPJ - MF nº 43.374.768/0001-38, situada na Rua Diamantina nº 302, no Bairro Vila
Maria, no município de São Paulo. Assim, em 1972, iniciou suas atividades no ensino
superior com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nove de Julho.
Com o passar dos anos, expandiu a oferta de cursos superiores para todas as áreas
do conhecimento, até que, em 1997, a Faculdade tornou-se o Centro Universitário Nove
de Julho – UNINOVE. Consciente de sua missão, dos desafios futuros na construção do
conhecimento e em sua difusão e aplicação de forma útil no desenvolvimento econômico
e social, em 2001, deu início à implantação dos primeiros Programas de Pós-graduação
Stricto Sensu da Instituição, em Administração e em Educação.
Já em 2002, os Programas de Mestrado em Administração e Educação foram
reconhecidos pela CAPES. No mesmo ano, a UNINOVE foi recredenciada como Centro
Universitário Nove de Julho, destacando-se como a primeira Instituição de ensino da
9

cidade de São Paulo a ser credenciada e recredenciada como Centro Universitário e, além
disso, pelo período máximo de dez anos.
Em 2003, com as mudanças decorrentes do surgimento de novas Tecnologias da
Informação e de Comunicação aplicadas à Educação, ampliou as discussões em torno de
ferramentais pedagógicos que estimulassem um aprendizado interativo, iniciando o
processo de credenciamento da Instituição para oferta de cursos na modalidade a
distância. Assim, obteve o credenciamento para oferta de Educação a Distância, em 2004,
para pós-graduação Lato Sensu e, em 2006, para os Cursos Superiores.
No ano de 2008, já consolidada, a Instituição foi credenciada como Universidade
Nove de Julho – UNINOVE, pela Portaria Nº - 170, de 30 de janeiro de 2008.
Em 2013, a Instituição recebeu a Comissão de Avaliação in loco para
recredenciamento institucional de cursos a distância. No mesmo ano, aderiu ao Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, oferecendo cursos
técnicos nos eixos de Ambiente e Saúde, Controle e Processos Industriais, Gestão e
Negócios, Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Cultural e Design.
Em 2014, foi vencedora de editais do Programa Mais Médicos, lançado pelo
Governo Federal, para implantação de cinco cursos de Medicina, nas cidades paulistas de
Guarulhos, São Bernardo do Campo, Mauá, Osasco e Bauru.
No ano de 2015, recebeu a Comissão de Avaliação in loco para o
recredenciamento institucional e, no ano de 2017, após obter os pareceres favoráveis para
o funcionamento dos cursos de Medicina e de seus Campus Fora de Sede, deu sequência
ao seu planejamento de expansão com a oferta de cinco novos cursos Medicina e o início
das suas novas escolas de saúde.
Atualmente a Universidade Nove de Julho – UNINOVE - oferece
aproximadamente 70 cursos superiores, 96 cursos de especialização e 13 Programas de
Pós-graduação Stricto Sensu – sendo 21 cursos de Mestrados e Doutorados, nas áreas de
Medicina, Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Ciências Humanas, Ciências Sociais
Aplicadas e Direito. Buscando sempre acompanhar a demanda crescente de cursos e
oportunidades de emprego, empreendeu a construção de uma infraestrutura com
suficiente capacidade para abrigar a demanda de alunos que procuram a Universidade
Nove de Julho. Assim, ampliou seus campi com espaços que usufruem de completa
10

infraestrutura, Wi-Fi ilimitado, de alta velocidade, projetores multimídia nas salas de aula
e modernos laboratórios, com equipamentos de última geração.
1.3. Missão
A Universidade Nove de Julho - UNINOVE - tem como missão a atividade
educacional formativa, para desenvolver e preparar profissionais e cidadãos livres e
conscientes que visem desenvolver projetos de vida, sendo participativos, responsáveis,
críticos e criativos, para desenvolver, construir e aplicar o conhecimento, buscando o
aprimoramento contínuo da sociedade e das futuras gerações.
A Universidade Nove de Julho – UNINOVE - para cumprir sua missão serve à
comunidade, gerando conhecimento e recursos importantes para o desenvolvimento
científico, tecnológico, econômico, profissional, social e cultural, objetivando,
principalmente, o bem-estar da sociedade e a melhoria da qualidade de vida, sempre
defendendo a expressão, a responsabilidade social e o cumprimento da verdade.
A Universidade Nove de Julho – UNINOVE - tem seus princípios fundamentados
em:
 Oferecer e levar à comunidade, o acesso e a inclusão no ensino, seja este
na modalidade de técnico, graduação, pós-graduação lato sensu ou stricto
sensu, com elevada qualidade por meio de uma infraestrutura moderna,
corpo docente com titulação e experiência profissional relevantes;
 Promover o aperfeiçoamento e atualização dos docentes;
 Desenvolver nos discentes o caráter investigativo, associando teoria à
prática, na resolução de problemas e preparando-os para a contínua
educação durante e após seu itinerário formativo;
 Primar pela qualidade acadêmica, através da indissociabilidade entre o
ensino, a pesquisa e a extensão, assegurando o fortalecimento da inserção
social comprometida com o desenvolvimento profissional científico,
econômico, cultural e tecnológico da sociedade;
 Estimular e promover atividades extensionistas em prol da comunidade
interna e externa, de forma integrada e multiprofissional, objetivando-se a
formação dos profissionais nas diversas áreas do saber;
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 Estimular e promover atividades de iniciação científica, preparando os
discentes para a investigação e análise das condições que prejudicam as
sociedades humanas nos aspectos bio-sócio-econômico-ambientais,
propondo inovações e soluções;
 Formar profissionais éticos, dinâmicos, e preocupados com os anseios da
sociedade regional e nacional, de forma que possam contribuir de maneira
humanista e reflexiva para o desenvolvimento das ciências, da cultura e da
melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade.
1.4. Comissão Própria de Avaliação da Universidade Nove de Julho
De acordo com o disposto na Lei N° 10.861/2004, art. 11, a Comissão Própria de
Avaliação da Universidade Nove de Julho – CPA UNINOVE foi instituída pelo reitor da
Universidade Nove de Julho - UNINOVE, por meio da Portaria Reitoria nº 034, de 14 de
junho de 2004. A Comissão Própria de Avaliação da Universidade Nove de Julho – CPA
UNINOVE tem como objetivo principal contribuir, contínua e permanentemente, para o
cumprimento de sua missão, bem como de seu Plano de Desenvolvimento Institucional PDI, por meio de:
a) identificação da realidade Institucional e sua relevância social;
b) conhecimento sobre os significados do conjunto das metas, políticas e ações
institucionais, fundamentadas no trinômio Ensino, Pesquisa e Extensão;
c) identificação das suas potencialidades e desafios; e
d) estabelecimento de propostas de melhoria que subsidiem o planejamento das
ações Institucionais.
A CPA UNINOVE é composta por membros que representam, igualitariamente,
o corpo docente, o corpo discente, o corpo técnico-administrativo e a sociedade civil
organizada, atuando de forma voluntária e não privilegiando a maioria absoluta de
nenhum dos segmentos.
No exercício de suas funções, a CPA UNINOVE procura realizar a autoavaliação
na perspectiva de um processo contínuo, envolvendo diferentes setores da instituição,
focando-se em sua função precípua de analisar as ações e políticas institucionais, produzir
informações claras e confiáveis para os gestores, educadores, pesquisadores e para a
12

comunidade em geral. Com esse propósito, a avaliação ocorre em diferentes níveis,
procurando analisar e sintetizar os dados da instituição, provindos de informações geradas
pela sua documentação institucional, como PDI e relatórios oriundos das atas de reuniões
ordinárias e extraordinárias dos Colegiados de Curso e Colegiados Superiores, as
informações

resultantes

dos

Programas

de

Autoavaliação,

bem

como

do

acompanhamento dos seus egressos e a da participação da UNINOVE nas comunidades
de seu entorno. Por outro lado, reúne e considera as avaliações externas como importantes
indicadores da forma como a instituição se dá a ver. É o caso dos relatórios emitidos pelas
comissões de avaliação ad doc, do desempenho dos estudantes em provas como ENADE
e ANASEN, e outras aplicadas por conselhos profissionais, avaliação quadrienal da
CAPES, no caso dos programas e cursos stricto sensu, além de outros índices organizados
por órgãos não-públicos, como o RUF (Grupo Folha), THE (Times High Education) e
Guia do Estudante (Grupo Abril) que trazem contribuições acerca dos fatores de
empregabilidade que incidem sobre os formandos e egressos, desenhando os cenários e
tendências do mercado de trabalho. As ações da CPA UNINOVE, portanto, tomam como
base tais processos de avaliações interna e externa e se consolidam por meio das análises
críticas, discussões, reflexões, recomendações e verificação do uso efetivo dos resultados,
servindo efetivamente como instrumento de gestão e de ações acadêmico-administrativas
para a melhoria Institucional.
Ainda, em consonância com a Lei 10.861 de 2004, a CPA UNINOVE possui
atuação autônoma em relação aos Conselhos Superiores e demais Órgãos Colegiados
existentes na Universidade Nove de Julho – UNINOVE, contando com o compromisso
explícito e apoio incondicional dos dirigentes da Instituição para realização de suas
atividades com qualidade, seriedade, responsabilidade e cumprimento dos prazos.
1.5. Dados da CPA
- Ato de instituição da CPA UNINOVE: Portaria Reitoria Uninove Nº 034/2004
- Membros CPA 2018: Portaria Reitoria nº 004, de 02 de abril de 2018
1.6. Composição da CPA
Gabriela Pavanato Sardinha (coordenadora)
I – Representantes do Corpo Discente:
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1.

Bruno dos Santos

2.

Carlos Eduardo Borbolla

3.

Felipe Barbato de Biaggio

4.

Késsia de Lucas Rodrigues

5.

Lucas Tadeu Bohelman

6.

Manoela Hisae Yamaguchi Ferrreira

7.

Marcelo Érico

8.

Maria Eliane Matos

9.

Raquel Ferreira da Silva

10.

Renato Fabio Espadaro

II – Representantes do Corpo Docente:
1.

Clarice Moraes Reis

2.

Cristiano de Freitas Gomes

3.

Cristina Koyama

4.

Gabriela Pavanato Sardinha

5.

Jan Novaes Recicar

6.

José Eduardo Storopoli

7.

Luciana Latarini Ginezi

8.

Nadia Conceição Lauriti

9.

Rafaela Aparecida Cocchiola Silva

10.

Sidnei Alves de Araujo

III – Representantes do Corpo Técnico-Administrativo:
1.

Aline de Carvalho Moreira

2.

Elaine Lourenço

3.

Filipe Monteiro Gonçalves

4.

Gustavo Oliveira Magalhães

5.

Kleber Aparecido Rossi

6.

Nadir da Silva Basilio

7.

Paulo Flavio Faia Nogueira

8.

Regina Maria de Melo Barreiros

9.

Rodrigo de Paula Benha
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10.

Rosangela Eduarda de Santana

IV – Representantes da Sociedade Civil Organizada:
1.

Alice Mieko Yamaguchido

2.

Aparecido Lucimar Munson

3.

Carolina de Barros Jaqueta

4.

Eunice Ramos de Carvalho Fernandes

5.

Marcos Paravella

6.

Renata Barbosa Malva

7.

Rosana Aparecida Travassos

8.

Sergio Yuzo Yamada

9.

Thomas Durigon

10.

Viviane Patricio Delgado

1.7. Objetivos do Relatório de Autoavaliação Institucional
O Relatório de Autoavaliação Institucional – Parcial - 2019 – RAA UNINOVE,
ano de referência 2018, em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI, o
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, os Projetos Pedagógicos de Cursos – PPC
e o Plano de Autoavaliação Institucional - PAA da Universidade Nove de Julho –
UNINOVE, considerando o VII Ciclo de Avaliação (2018/2020), tem como objetivos:
 Apresentar os resultados dos processos avaliativos, análises, reflexões,
metodologia de avaliação;
 Instrumentos aplicados durante o ano de 2018; e
 Proposições e recomendações de ações para 2019.
Ainda, o RAA UNINOVE discorre sobre a participação do corpo discente, corpo
docente, corpo técnico-administrativo e da sociedade civil organizada nas diferentes
avaliações. O documento aborda também questões relativas ao processo de divulgação
para a comunidade acadêmica, utilização dos resultados da Autoavaliação Institucional
no planejamento das ações Institucionais e articulação da avaliação interna e resultados
obtidos nas avaliações externas.
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Nesse contexto, o Relatório de Autoavaliação Institucional– RAA UNINOVE
está alinhado ao contexto do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES sob as perspectivas da Universidade, dos seus Cursos e Alunos, considerando
como dimensões Institucionais de avaliação:
1. Missão e PDI
2. Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão
3. Responsabilidade Social da IES
4. Comunicação com a sociedade
5. Políticas de Pessoal
6. Organização e Gestão da IES
7. Infraestrutura física
8. Planejamento e Avaliação
9. Políticas de Atendimento aos estudantes
10. Sustentabilidade Financeira
Para o desenvolvimento do Relatório de Autoavaliação Institucional, a CPA toma
como base as orientações descritas em:
 Roteiro de Autoavaliação Institucional 2004: orientações gerais (publicação da
CONAES/INEP);
 Sugestão de Roteiro do Relatório de Autoavaliação;
 Diretrizes e dimensões estabelecidas na Lei 10.861 de 2004, Lei do Sinaes;
 Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065/2014.
Desde 2015, a apresentação do Relatório de Autoavaliação Institucional – RAA
UNINOVE segue as orientações descritas na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº
065/2014 e estabelece a apresentação em cinco eixos contemplando as dez dimensões do
SINAES, com foco no Plano de Desenvolvimento Institucional da UNINOVE e nos
processos de avaliação interna e resultados das avaliações externas.
Os Eixos englobantes são apresentados a seguir, com os apontamentos de cada
uma das dimensões englobadas:
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Figura 1 - Dimensões avaliadas dentro de cada eixo

1.8. Princípios da Autoavaliação Institucional
A Autoavaliação Institucional UNINOVE, coordenada pela CPA, tem como
princípio a vocação Institucional para formação acadêmica, profissional e cidadã de seus
alunos, respeitando a diversidade e a complexidade de seu ambiente, assim como seus
papeis específicos e reconhece a importância da avaliação que seja capaz de promover a
elevação dos padrões de qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, além da melhoria
dos seus compromissos fundamentais.
A Autoavaliação na Universidade Nove de Julho – UNINOVE tem origem na
década de 90, quando os processos de autoavaliação no Brasil também tiveram início,
seja por imposição legal da LDB da Educação ou por iniciativas esparsas como a adesão
voluntária ao Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras –
PAIUB, dentre outros. Nesse cenário, a concepção da autoavaliação na Instituição
iniciou-se tendo como principal metáfora o espelho, que mostra a si mesmo com suas
características, qualidades e pontos fracos. Dessa forma, o processo de refletir e apontar
seus próprios equívocos ou desenhar caminhos para melhoria ensejava a desejada
autonomia e maturidade. Com a instituição da cultura avaliativa e da regulação
governamental, as avaliações externas tornaram-se importantes ferramentas de gestão
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institucional, cujos resultados têm definido firmemente o direcionamento pontual de
ações para atingir os patamares de qualidade desejados.
Até o ciclo avaliativo encerrado em 2014, o processo de autoavaliação
institucional tinha características reflexivas, não punitivas, nem premiativas e que
respeitava a cultura organizacional de seus componentes, principalmente o corpo docente,
como situação de aceitação. As discussões ocorridas durante a fase de meta-avaliação
fizeram emergir a constatação de que, embora acreditando no processo de reflexão como
um forte elemento que leva à mudança, a autoavaliação já tem atuado como importante
ferramenta de gestão estratégica.
Embora trabalhando numa perspectiva de avaliação construtiva, comprometida
com a qualidade, a transparência, o rigor e a ética, e pelo movimento crescente do
Ministério da Educação – MEC e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira - INEP direcionados à maior regulação e controle dos
processos de avaliação externa, os quais têm estabelecido padrões de qualidade cada vez
mais rigorosos para os cursos e para as Instituições, desde o VI Ciclo Avaliativo
(2015/2017), a CPA propôs o aperfeiçoamento de sua dinâmica de trabalho, no sentido
de subsidiar mais fortemente a gestão institucional para a construção de planos de ações
estratégicas e metas, sempre mantendo-se fiel e consonante com a missão e princípios
Institucionais, com o propósito de elevar seus patamares de qualidade.
1.9. O processo de Autoavaliação Institucional
A história da UNINOVE foi pontuada pela também história da Autoavaliação
Institucional no Brasil. Na década de 90, com apoio e comprometimento dos dirigentes
da Instituição, iniciaram-se as primeiras discussões sobre o processo de avaliação
coerente com a missão e os objetivos primordiais da Instituição. Em 1993, o Programa de
Autoavaliação Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB convidou por adesão
voluntária, todas as universidades e faculdades do país para uma discussão sobre a
necessidade de projetos de Autoavaliação Institucional em cada IES. Aceitando o convite,
a UNINOVE integrou-se ao programa e posteriormente criou um núcleo de Estudos e
Pesquisas sobre Autoavaliação Institucional.
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Em 1997, ocorreu o credenciamento do Centro Universitário Nove de Julho.
Paralelamente, as discussões sobre o I Ciclo Avaliativo foram realizadas e o processo
avaliativo foi implantado durante o período de 1998/2001. Ainda em 1997, foi criado o
Exame Nacional de Cursos - ENC, conhecido como “Provão”, enquanto ainda continuava
o PAIUB e a Instituição prosseguia com seu processo de Autoavaliação.
Durante o II Ciclo Avaliativo (2002/2003), foram avaliados as áreas
administrativas e os cursos de graduação nas dimensões ensino e interação entre ensino e
extensão, considerando a inserção na comunidade externa. Também foram avaliados os
cursos de especialização lato sensu.
Em 2004, no início do III Ciclo Avaliativo (2004/2007), em atendimento à Lei Nº
10.861/2004, foi constituída a Comissão Própria de Avaliação – CPA UNINOVE com
atribuições de condução dos processos de avaliação internos da Instituição,
sistematização e prestação das informações solicitadas pelo Ministério da Educação.
O IV Ciclo Avaliativo (2008/2013) contemplou a avaliação do desenvolvimento
institucional marcado pelo credenciamento da UNINOVE como Universidade Nove de
Julho, em 2008.
O V Ciclo Avaliativo, em 2014, contemplou a implantação do PAA em
Plataforma residente ao sistema acadêmico da Uninove, S.E.U. A partir da criação de
novas funcionalidades e visual gráfico alinhado às telas do Windows 8, o processo
avaliativo passou a incorporar a mesma linguagem tecnológica que alunos, docentes e
colaboradores da Instituição estão familiarizados.
Em 2015, iniciou-se o processo de meta-avaliação e proposta do novo Plano de
Autoavaliação Institucional – PAA UNINOVE que contempla o processo avaliativo do
VI Ciclo (2015/2017), durante o qual foram cumpridas as recomendações quanto aos
novos instrumentos avaliativos disponibilizados eletronicamente e os resultados que
proporcionaram melhor compreensão do cenário de cada um dos cursos, oportunizando
a discussão entre os Núcleos Docentes Estruturantes e colegiados para tomada de
decisões e para condução estratégica dos processos de gestão acadêmica dos cursos.
Os resultados do processo de autoavaliação dos Ciclos Avaliativos serão
postados para o Ministério da Educação - MEC, em Relatórios de Autoavaliação
Institucional Parcial e Final de Autoavaliação Institucional – RAA UNINOVE,
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contemplando as informações, ações e análise global, considerando o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI UNINOVE e os Planos de Melhorias Institucional.
A Tabela a seguir apresenta o cronograma de envio dos Relatórios de Autoavaliação
Institucional ao MEC.
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UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
CICLOS AVALIATIVOS E CRONOGRAMA DE ENVIO DOS
RELATÓRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UNINOVE
PARCIAL E INTEGRAL
CICLO
AVALIATIVO
TIPO DE
RELATÓRIO
ANO DE
REFERÊNCIA
POSTAGEM
RELATÓRIO
MEC

VI

Parcial

2015

2016

2016
2017
(Março - (Março Postado) Postado)

VII

Integral

Parcial

VIII

Integral

Parcial

IX

Integral

Parcial

Integral

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2018
(Março Postado)

2019
(MarçoPostado)

2020
(Março)

2021
(Março)

2022
(Março)

2023
(Março)

2024
(Março)

2025
(Março)

2026
(Março)

2027
(Março)

Tabela 1 - Cronograma de envio dos Relatórios de Autoavaliação

1.10. Planejamento Estratégico da Autoavaliação Institucional
Para a Universidade Nove de Julho – UNINOVE, o papel da Autoavaliação
Institucional é ser espelho e é ser farol. Como espelho, ela apresenta os desafios a serem
enfrentados e as potencialidades de cada dimensão da Instituição. Como farol, a
Autoavaliação Institucional ilumina os caminhos e as ações que devem ser discutidas com
a comunidade universitária e a sociedade para que se realizem as transformações
necessárias em todas as dimensões institucionais. Por essa razão, a Autoavaliação
Institucional não apenas informa, mas, sobretudo, forma os envolvidos nos processos
avaliativos, moldando a cultura institucional e incorporando-a às rotinas acadêmicas.
O planejamento estratégico de autoavaliação tem como objetivo indicar os
caminhos que promovam o autoconhecimento Institucional, identificando as suas
potencialidades e os desafios a serem enfrentados. Ainda, considerando a articulação com
a avaliação externa, o planejamento estratégico de autoavaliação se apresenta como
ferramenta de gestão para indução de qualidade da Universidade, mantendo suas ações
sempre alinhadas à sua missão e princípios e promovendo o desenvolvimento
Institucional.
1.11. Etapas do processo de Autoavaliação
No ano de 2018, foi cumprido o seguinte cronograma de trabalho:

1ª semestre

Etapa
A- Planejamento das ações
B-Sensibilização

C- Aplicação Instrumentos e coleta de dados

D- Análise dos resultados, identificação das
potencialidades, fragilidades

E- Divulgação e discussão dos resultados

F- Proposta do Plano de Melhoria

Dimensão
A1-Planejamento Geral
B1-Discente
B2-Professor
B3-Técnico Administrativo
B4-Sociedade Civil Organizada
C1-Discente
C2-Professor
C3- Técnico Administrativo
C4- Sociedade Civil Organizada
D1- Discente
D2-Professor
D3-Técnico Administrativo
D4-Sociedade Civil Organizada
E1- Discente
E2-Professor
E3 -Técnico Administrativo
E4-Sociedade Civil Organizada
F1- Discente
F2- Professor
F2- Técnico Administrativo
F4-Sociedade Civil Organizada

Data Inicial
01/02/2018
15/04/2018
15/04/2018
16/02/2018
17/03/2018
15/04/2018
15/04/2018
16/02/2018
17/03/2018
16/05/2018
16/05/2018
01/03/2018
01/04/2018
01/06/2018
01/06/2018
01/06/2018
01/06/2018
16/06/2018
16/06/2018
16/06/2018
16/06/2018

Data Final
15/02/2018
15/05/2018
15/05/2018
28/02/2018
31/03/2018
15/05/2018
15/05/2018
28/02/2018
31/03/2018
31/05/2018
31/05/2018
16/03/2018
15/04/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
30/06/2018
30/06/2018
30/06/2018
30/06/2018

2ª semestre

Data Inicial
01/08/2018
16/09/2018
16/09/2018

Data Final
15/08/2018
31/10/2018
31/10/2018

16/09/2018
16/09/2018

31/10/2018
31/10/2018

01/11/2018
01/11/2018

30/11/2018
30/11/2018

01/12/2018
01/12/2018

15/12/2018
15/12/2018

16/12/2018
16/12/2018
16/12/2018
16/12/2018

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

Tabela 2 - Cronograma PAA 2018

1.12. Atividades desenvolvidas pela CPA durante o ano de 2018
A. Preparação
A etapa de preparação consistiu na realização de reuniões nos meses de fevereiro
e agosto de 2018 para estudo e estabelecimento do planejamento anual das ações,
definição dos objetivos, metodologias e procedimentos do processo avaliativo. Nessa
etapa, também foram definidas as estratégias de sensibilização para envolvimento da
comunidade acadêmica e comunidade externa. Vale ressaltar que as ações de
sensibilização ocorreram em todas as etapas dos processos de autoavaliação com ênfase
nos meses de maio, junho, agosto e setembro.
B. Desenvolvimento
O desenvolvimento ocorreu em abril, com ações de sensibilização, divulgação do
calendário das atividades e estratégias definidas na etapa de preparação. Também foram
sistematizadas as demandas (sugestões e ideias oriundas das reuniões), análise dos
relatórios de avaliação externa já disponíveis e os novos instrumentos de avaliação do
INEP, divulgados no mês de dezembro de 2017. Também foram aperfeiçoados os
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Instrumentos Avaliativos e definidas as formas de publicação dos resultados para acesso
da comunidade acadêmica e sociedade.
C. Aplicação
A etapa de aplicação ocorreu entre os meses de abril e setembro de 2018 para
avaliação pela comunidade acadêmica - alunos, docentes, gestores, técnicosadministrativos.
D. Consolidação
A etapa de consolidação das informações foi realizada de novembro a dezembro
de 2018, contemplando a coleta de dados oriundos dos instrumentos avaliativos
disponibilizados por meio do Sistema Educacional UNINOVE (SEU), para os cursos
superiores e de pós-graduação lato sensu, além de informações provenientes dos
documentos institucionais (Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, Projeto
Pedagógico de Cursos - PPC, Relatório de Autoavaliação Institucional - RAA, base de
dados Institucional) e das avaliações externas (Relatórios INEP de Avaliação de Cursos
e Institucional, base de dados dos cursos participantes do ENADE, Censo, e-MEC),
reuniões e encontros com gestores, docentes, NDE, alunos e técnicos-administrativos.
Nessa etapa, também foram analisados e discutidos os resultados obtidos nas avaliações
externas dos cursos de graduação, avaliações de desempenho no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes - ENADE, relatórios e conceitos CAPES para os cursos de
pós-graduação stricto sensu, dados oriundos do Censo da Educação Superior e do sistema
e-MEC. A divulgação e discussões ocorreram em dezembro de 2018, por meio da difusão
dos resultados aos dirigentes, comunidade acadêmica e sociedade em reuniões de
gestores, colegiado, NDE, discentes, técnicos-administrativos. As discussões dos
resultados originaram a definição do Plano de Melhorias entregue aos dirigentes.
D. Meta-avaliação
A CPA promoveu a discussão das próprias ações, refletindo sobre as dificuldades
e sucessos obtidos ao longo do ano, sobre a eficácia dos instrumentos de avaliação e sobre
os meios de tornar a divulgação dos resultados cada vez mais eficiente. Além disso,
considerou que intensificar a avaliação do egresso é um de seus principais desafios.
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1.13. Infraestrutura para a CPA
Para realização das inúmeras atividades da CPA, como reuniões, contatos
telefônicos, troca de e-mails, impressões e cópias de documentos, acesso à rede interna e
à Internet, desenvolvimento de documentos, apresentações, análise de dados, dentre
outras tarefas, a Universidade Nove de Julho – UNINOVE mantém à disposição da CPA
excelente infraestrutura física e instrumental tecnológico de qualidade, como salas
equipadas com modernos microcomputadores interligados em rede cabeada e rede WiFi, com acesso à Internet em banda larga, acesso ao Sistema Educacional S.E.U., licenças
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, acesso, MS-Project), programas estatísticos,
impressoras, scanners, copiadoras, linhas telefônicas, mobiliários para armazenamento de
documentos e relatórios de avaliação interna e externa, além de amplos locais para
reuniões em todos os campi e polos de apoio presencial da Universidade.
À disposição da CPA, também há uma equipe técnica de apoio permanente,
composta por profissionais, analistas graduados e pós-graduados nas áreas de estatística,
economia, direito, análise e desenvolvimento de sistemas e secretariado, com atuação em
regime de dedicação exclusiva em tempo integral.
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2. Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional
2.1. Metodologia
A metodologia de avaliação do Eixo 1, correspondente às dimensões de
Planejamento e de Avaliação Institucional, compreende a análise dos Relatórios de
Autoavaliação Institucional e do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Para tanto, foram consultados os registros institucionais, por parte da CPA.
2.2. Desenvolvimento
A Avaliação Institucional constitui-se em um processo reflexivo e estratégico que
busca evidenciar a articulação permanente entre planejamento e execução, visando o
aprimoramento constante da qualidade institucional em todos os seus aspectos. Nesse
sentido, o acompanhamento realizado pela CPA parte da análise das recomendações
descritas no Relatório de Autoavaliação Institucional 2018, referente a 2017, para aferir
os resultados que demonstrem que a UNINOVE alcançou suas metas estabelecidas no
PDI, para o ano seguinte, dando início ao VII Ciclo de Autoavaliação.
Os processos foram acompanhados pela CPA, avaliados e discutidos com todos
os atores sociais e acadêmicos nas diversas instâncias. Do ponto de vista da avaliação
interna, a aplicação dos Instrumentos Avaliativos – IAT disponibilizados em 2018 aos
segmentos da comunidade acadêmica, alunos, docentes e técnicos-administrativos, de
acordo com o calendário de aplicação estabelecido no PAA UNINOVE, geraram
importantes resultados para a compreensão da visão da comunidade acadêmica acerca da
instituição. O gerenciamento do processo, durante a etapa de coleta dos dados e análise
dos resultados pode ser feito em ambiente próprio para controle e acompanhamento dos
dados disponibilizada na Intranet, no Sistema Educacional UNINOVE – SEU:
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Figura 2 - Ambiente de Gestão do PAA disponível na Intranet

Os dados demonstrados acima são parciais, oriundos da participação de todos os
atores envolvidos no processo de avaliação, como os alunos, por exemplo.
Os IAT contemplaram as avaliações sob a visão: aluno; colaboradores da área
acadêmica, docente, egresso, stricto sensu, colaboradores dos laboratórios específicos,
lato sensu e infraestrutura dos campi. A figura abaixo apresenta a tela de acesso aos IAT
na Central do Aluno:

Figura 3- Acesso aos Instrumentos Avaliativos – IAT
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2.2.1. Acesso ao PAA - Alunos
Os alunos avaliaram os docentes, serviços disponibilizados e a infraestrutura. Os
itens que compuseram cada segmento foram: Biblioteca, Secretaria, Atendimento da
Coordenação, Laboratórios Específicos dos cursos, Rede Wi-Fi, Plataforma AVA, Curso
de Inglês on-line Channel 9, Segurança, limpeza e conservação das salas de aula,
Segurança, limpeza e conservação da área de convivência. A melhoria dos IAT foi
alcançada com a alternativa de avaliação contínua, por meio da qual, a comunidade pode
fazer a avaliação dos itens de forma contínua ou parar e retornar de onde parou sem
prejuízo na coleta dos dados.
As figuras abaixo mostram exemplos das novas telas de avaliação na Central do
Aluno:

Figura 4- Exemplo de tela do IAT – Visão aluno
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Figura 5 - Exemplo de tela do IAT – visão do aluno

Figura 6 - Exemplo de tela do IAT – finalização da participação - visão do aluno

2.2.2. Acesso ao PAA - Corpo Técnico-administrativo
O corpo técnico-administrativo avaliou o ambiente de trabalho e gestores
indicando sua satisfação em relação ao incentivo para proposição de novas ideias,
valorização do trabalho em equipe e orientação sobre como lidar com situações de
conflito. Também foram questionados sobre a sua percepção quanto ao aprendizado dos
alunos durante as aulas práticas nos laboratórios, otimização do uso dos laboratórios e
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cumprimento da programação de uso dos ambientes de prática. As figuras abaixo
apresentam as telas de avaliação na Intranet/ Sistema SEU:

Figura 7 – IAT para o corpo técnico-administrativo – Colaboradores dos Laboratórios
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Figura 8 - IAT disponibilizados para o corpo técnico-administrativo – Acadêmico

2.2.3. Acesso ao PAA - Egressos
A visão do egresso voltou-se para avaliar a contribuição do curso para a sua
ascensão profissional, e atuação na área de formação e desenvolvimento da sua
capacidade analítica e reflexiva.
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Figura 9 - Telas dos IAT disponibilizadas para os Egressos

2.2.4. Acesso ao PAA - Professores
Na Central do Professor, os IAT possibilitaram que os docentes avaliassem
questões sobre a qualidade das salas dos professores, orientação e acompanhamento do
Coordenador nas atividades docente, orientação para o desenvolvimento do Plano de
Ensino, atuação dos professores do NDE, plataforma AVA, incentivo à melhoria do
desempenho e qualificação docente, recursos tecnológicos utilizados em sala de aula,
processo de autoavaliação do curso, discussão das DCN do curso, Biblioteca, materiais e
equipamentos dos laboratórios.
As figuras abaixo apresentam exemplos das telas de avaliação na Central do
Professor:

Figura 10 - Amostra das telas dos IAT disponibilizadas os Docentes
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Figura 11 - Amostra das telas dos IAT disponibilizadas os Docentes

2.2.5. Avaliações Externas
Sob a ótica da avaliação externa, os principais instrumentos de contribuição foram
os ENADEs, abordados em dois momentos específicos. O primeiro, relativo aos cursos
que se prepararam para realizar a prova em 2018, ou seja, Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação
Social - Publicidade e Propaganda, Design, Direito, Psicologia, Serviço Social,
Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em
Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão de Qualidade, Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Processos Gerenciais e Turismo.
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O acompanhamento dos editais que normatizaram a realização das provas foi um
aspecto monitorado pela Avaliação, de acordo com o planejado institucionalmente, para
que todas as etapas orientadas pelo Ministério da Educação fossem cumpridas, tais quais
inscrição de todos os alunos aptos ao exame pelos responsáveis pelos cursos, estímulo
para que o aluno acessasse o sistema e concluísse sua inscrição, orientação permanente
para que todos respondessem o questionário socioeconômico, além de observar as ações
motivacionais e de apoio logístico para que o corpo discente pudesse comparecer no dia
do Exame, no local e horários indicados. Constatou-se, nessa ação, forte engajamento
institucional para que os alunos tivessem todas as suas dúvidas sanadas e pudessem
chegar ao dia do exame com o máximo apoio possível da instituição. Foi verificado o
envolvimento do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos (NDE), capitaneados pelos
coordenadores acadêmicos e fortemente apoiados pelos seus colegiados.
O segundo momento foi relativo ao aproveitamento dos cursos que participaram
do ENADE, no ano de 2017, no que se refere à Análise do Desempenho Discente, com a
divulgação dos conceitos obtidos pelos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciência da
Computação, Ciências Biológicas (Bacharelado), Ciências Biológicas (Licenciatura),
Ciências Sociais, Educação Física (Licenciatura), Engenharia Civil, Engenharia de
Produção, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia
Mecânica, História, Letras- Inglês, Letras-Português, Matemática, Pedagogia, Química,
Sistemas de Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, Tecnologia em Redes de
Computadores.
Diante dos relatórios de desempenho, os colegiados e NDE tiveram a
oportunidade de promover uma ampla discussão em torno dos resultados, gerando novas
possibilidade de atualização dos Projetos Pedagógicos do Curso (PPC), avaliando sob a
ótica contextualizada da perspectiva externa, a execução dos conteúdos orientados pelas
suas Diretrizes Curriculares Nacionais por meio das ações propostas nos PPC, refletidas,
neste caso, nos dados gerados pela participação dos discentes no processo de avaliação
externa.
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE
CICLO ENADE

CURSO
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ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CIÊNCIAS ECONÔMICAS
DIREITO
JORNALISMO
PSICOLOGIA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
SERVIÇO SOCIAL
TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL
2018

TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA
TECNOLOGIA EM MARKETING
TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS
TURISMO
TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR
TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO
TECNOLOGIA EM GESTÃO DA QUALIDADE
TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA
ARQUITETURA E URBANISMO
BIOMEDICINA
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO)
ENFERMAGEM
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
MEDICINA
NUTRIÇÃO

2019

ODONTOLOGIA
TECNOLOGIA EM GESTÃO AMBIENTAL
TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA
ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ENGENHARIA MECÂNICA
Tabela 3- Cursos da Universidade Nove de Julho participantes do ENADE

Para os cursos participantes do ENADE 2017, os resultados foram publicados pelo
INEP em 2018, novamente, divulgados por código INEP de curso, separadamente. A
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CPA analisou a base de dados dos cursos disponibilizada pelo INEP em 2018 e verificou
que todos os cursos atingiram o Conceito Preliminar de Curso (CPC) 3, 4 e 5. Os maiores
destaques foram os cursos de Letras – Português, Ciências Biológicas (Bacharelado) e
Engenharia Mecânica, que alcançaram altos índices de qualidade, obtendo CPC 5.

Gráfico 1 - Indicadores de qualidade dos cursos participantes ENADE 2017

Em relação ao desempenho Institucional, a UNINOVE manteve excelente
desempenho Institucional, IGC 4 (quatro).

37

Índice Geral de Cursos da Universidade Nove de Julho – Conceito 4 (quatro)

Gráfico 2- IGC/MEC da Universidade Nove de Julho- UNINOVE

Comissões MEC de Avaliação in loco
Em 2018, a UNINOVE recebeu 15 (quinze) Comissões de Avaliação Externa
designadas pelo MEC para reconhecimento de cursos e renovação de reconhecimento de
curso, nos quais todos obtiveram conceitos de curso (CC) 4 e 5, além do monitoramento
dos cursos de Medicina, especificamente relacionados ao acompanhamento previsto no
Edital do Programa Mais Médicos, estabelecidos nos campi fora de sede, nos municípios
de Guarulhos, Osasco, Mauá, São Bernardo do Campo e Bauru. O resultado de todas as
visitas foi altamente significativo, pois todos os cursos atingiram conceitos totalmente
satisfatórios. Importante citar a participação e contribuição da CPA em todas as reuniões
programadas pelas Comissões de Avaliação Externa.
A Tabela abaixo apresenta a relação de Cursos que receberam Comissão de
Avaliadores Externos em 2018 e respectivos resultados de avaliação:
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CURSO
BIOMEDICINA
BIOMEDICINA
EDUCAÇÃO FÍSICA
ENFERMAGEM
ENFERMAGEM
ENFERMAGEM
FISIOTERAPIA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
PEDAGOGIA
SERVIÇO SOCIAL
TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA

ATO
CAMPUS
RESULTADO DA AVALIAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE CURSO
Campus Guarulhos
4
AUTORIZAÇÃO DE CURSO
Campus Bauru
5
RECONHECIMENTO DE CURSO
VILA PRUDENTE
4
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO
MEMORIAL
5
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO
VERGUEIRO
4
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO
VILA PRUDENTE
4
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO
SANTO AMARO
4
MONITORAMENTO
Campus Bauru
SATISFATÓRIO
MONITORAMENTO
Campus São Bernardo do Campo
SATISFATÓRIO
MONITORAMENTO
Campus Osasco
SATISFATÓRIO
MONITORAMENTO
Campus Mauá
SATISFATÓRIO
MONITORAMENTO
Campus Guarulhos
SATISFATÓRIO
RECONHECIMENTO DE CURSO
VILA PRUDENTE
5
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO
SANTO AMARO
5
AUTORIZAÇÃO DE CURSO
Campus Guarulhos
5

Tabela 4- Cursos que receberam Comissão de Avaliadores Externos em 2018

Avaliação Capes Pós-Graduação Stricto Sensu
Os programas de Stricto Sensu da Universidade Nove de Julho mantiveram os
excelentes resultados no triênio, com destaque para o novo curso de Doutorado
Profissional em Administração de Projetos;
Programas e Cursos
Mestrado e doutorado em Medicina

2017-2020
4

Mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação,

5

Mestrado e doutorado em Biofotônica Aplicada às Ciências da Saúde

5

Mestrado e doutorado em Educação

5

Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais

4

Mestrado e doutorado em Engenharia de Produção

4

Mestrado e doutorado em Informática e Gestão do Conhecimento

4

Mestrado Profissional em Gestão em Sistemas de Saúde

3

Mestrado e doutorado Profissional em Administração Gestão de Projetos

5

Mestrado profissional em Gestão Ambiental e Sustentabilidade

4

Mestrado e doutorado em Administração

5

Mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis

3

Mestrado em Direito

4

Tabela 5 - Avaliação dos cursos de Pós-graduação Stricto sensu

Avaliação Externas e relações com o Mundo do Trabalho
Pelo quinto ano consecutivo, em 2018 a UNINOVE foi apontada como a melhor
universidade particular não confessional do Brasil, segundo o RUF – Ranking
Universitário da Folha 2018. Os cursos mais destacados foram os de Educação Física e
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Fisioterapia, classificados em 1º lugar dentre os oferecidos por instituições privadas. Já
os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Nutrição,
Odontologia, Pedagogia e Turismo, também referências, estiveram entre os 10 melhores
do país.
Além disso, a UNINOVE conquistou o primeiro lugar na categoria Educação do
ranking “Empresa Mais” promovido pelo jornal O Estado de São Paulo. Segue o trecho
da reportagem publicada justificando a premiação da instituição:
Bolsas de estudo e pesquisas para superar desafios1
Apesar das dificuldades econômicas, instituições de ensino superior prosperam ao investir em
financiamento e pesquisa para reter e atrair alunos
Fundada em 1956, como Escola Anglo Latino, dedicada ao ensino de datilografia no bairro da
Vila Maria, zona norte de São Paulo, por José Storópoli e sua esposa, Lydia Storópoli, a
Universidade Nove de Julho, também conhecida como Uninove, primeira colocada na categoria
Educação no ranking Estadão Empresas Mais, tornou-se uma referência no ensino superior
privado na cidade de São Paulo. A Uninove está presente em mais de dez câmpus em São Paulo
e totaliza, entre alunos presenciais e a distância, cerca de 168 mil universitários. Para completar
o curso superior, muitos estudantes utilizam bolsas oferecidas pela universidade ou programas do
governo federal. “Desde 2014, mais de 8 mil alunos foram contemplados com bolsas de estudo
de 50% a 100%, por meio do Programa de Inclusão Universitária, em que participam de ações e
projetos sociais que visam aumentar a autoestima e a vivência da cidadania dos estudantes,
enquanto se dedicam a serviços junto aos mais necessitados”, diz o professor Eduardo Storópoli,
filho do fundador e atual reitor da universidade. Desde 2005, segundo Storópoli, a Uninove
atendeu mais de 99 mil alunos pelo ProUni (Programa Universidade para Todos), com mais de
78 mil estudantes em situação de vulnerabilidade econômica com bolsa de estudo integral. Além
da busca na qualidade em diversos cursos de graduação e em projetos voltados à iniciação
científica, a universidade mantém um amplo programa de bolsas de estudo integrais em seus 14
cursos de mestrado e sete de doutorado. “Mais de 7 mil alunos obtiveram gratuitamente formação

1

Fonte: http://publicacoes.estadao.com.br/empresasmais2018/setor/educacao/. Acesso em 14 de

março de 2019.
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em ciência e para a docência. Também temos 111 grupos certificados junto ao CNPq, 253 linhas
de pesquisa e 810 projetos de pesquisa registrados em andamento”, contabiliza Storópoli.

Figura 12 – Premiação UNINOVE concedida pelo Grupo O Estado de SP

Outro destaque externo foi conquistado pelo curso de Medicina da UNINOVE
que ficou entre as escolas médicas com melhor desempenho no Exame do Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) 2018. Na avaliação do
CREMESP são consideradas escolas com bom desempenho aquelas em que 50% ou mais
de seus alunos fizeram o Exame do CREMESP e em que pelo menos a metade de seus
participantes foi aprovada (acertou, no mínimo, 60% da prova).
O Guia do Estudante, publicação do grupo Abril, que classifica anualmente os
melhores cursos do país em um ranking que vai até cinco estrelas, incluiu diversos cursos
da UNINOVE, mais uma vez em 2018, dentre os seus destaques, conforme a tabela
abaixo:
Guia do Estudante – 2018
CURSO

Estrelas

Arquitetura e Urbanismo

3

Administração

4

Biomedicina

3

Ciência da Computação

3

Ciências Biológicas (Bacharelado)

3

Ciências Biológicas (Licenciatura)

3

Ciências Contábeis

4
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Ciências Econômicas

3

Ciências Sociais

3

Direito

4

Educação Física (Bacharelado)

4

Educação Física (Licenciatura)

4

Enfermagem

3

Engenharia Elétrica

3

Farmácia

3

Fisioterapia

4

História

3

Jornalismo

3

Letras

3

Matemática

3

Medicina

3

Nutrição

3

Odontologia

3

Pedagogia

4

Psicologia

3

Publicidade e Propaganda

3

Serviço Social

4

Sistemas de Informação

3

Tradutor e Intérprete

3

Turismo

3

Tabela 6 – Cursos que estiveram entre os mais bem classificado no Guia do Estudante

2.3. Análise dos dados e das informações
A partir dos dados e das informações obtidas ao longo de 2018, considerando as
metas estabelecidas no PDI, a missão e o perfil da Universidade Nove de Julho, são
apresentados a seguir os resultados das análises dos dados.
Para a CPA, a instituição cumpriu plenamente suas metas estratégias e de
qualidade previstas para o ano, o que indica forte compromisso da UNINOVE com a
missão institucional e cronograma estabelecido no Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI. Verificou-se que as recomendações descritas no Relatório de
Autoavaliação Institucional – RAA de 2017 foram cumpridas, a partir do
desenvolvimento de atividades institucionais, atividades específicas nos cursos ou por
área, durante o ano de 2018.
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Abaixo a avaliação do encaminhamento de cada uma das ações recomendadas no
RAA de 2017:
1. Iniciar o novo Ciclo Avaliativo – 2018/2020: plenamente realizado, com
renovação parcial dos membros da CPA, nomeados pela Portaria da Reitoria 004
de 02 de abril de 2018.
2. Manter a evolução acadêmica da Instituição verificada a partir dos resultados
obtidos nos processos de planejamento e avaliação institucional, e nas avaliações
externas de curso e institucional: plenamente realizada, conforme pode sr
verificado nos excelentes desempenhos dos cursos refletidos nos CC e CPC,
obtidos, respectivamente nas visitas in loco e conceitos ENADE.
3. Manter as ações de incentivo à participação da comunidade acadêmica no
processo de Autoavaliação Institucional: plenamente realizado, com participação
de representantes de todos os segmentos que compõem a comunidade
universitária de forma equilibrada e permanente, garantindo a adesão de
participação de maneira a se gerar os necessários índices de confiabilidade para a
produção de relatórios. Forte engajamento dos cursos, por meio de seus NDE,
coordenadores, representantes discentes e técnicos, na discussão dos resultados e
preparação de planos de ação e metas de gestão.
4. Manter o processo de revisão e aperfeiçoamento dos Instrumentos Avaliativos –
IAT: plenamente realizado com aprimoramento dos IAT verificado nas novas
telas de visualização e propostas de avaliações que garantam a característica
estratégica da Autoavaliação Institucional;
5. Manutenção do calendário que estabelece as épocas específicas para que ocorram
as fases do cronograma, com datas de início e finalização, principalmente da fase
de coleta dos dados e das informações: plenamente realizado. O calendário
proposto para 2018 foi integralmente cumprido.
6. Acompanhar o desenvolvimento dos cursos nos campi fora de sede: plenamente
realizado. Os cursos de Medicina receberam visitas de monitoramento, que
constataram a excelente qualidade das instalações de dos cursos, gerando
conceitos satisfatórios.
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Da mesma forma que a graduação, os cursos de pós-graduação lato sensu foram
muito bem avaliados pelos alunos e pelos egressos que, em sua maioria, atestaram a
contribuição do curso para a qualificação profissional.
Os programas de pós-graduação stricto sensu da UNNOVE também se mantêm
muito bem conceituados na avaliação da CAPES, conforme a tabela apresentada à CPA.
Com relação às metas previstas no PDI, a instituição cumpriu com o seu objetivo e oferece
não apenas o Mestrado em Informática, como também o Doutorado. Ao todo, são 13
programas e 21 cursos. Houve o encerramento do Mestrado em Gestão de Esportes, por
iniciativa da instituição e a aprovação do Doutorado Profissional em Administração
Gestão de Projetos.
Conforme o planejado no PDI para o ano de 2018, está em pleno funcionamento
o Doutorado em Medicina, o oferecimento de cursos na modalidade a distância em todas
as áreas do conhecimento e a ampliação dos polos de apoio presenciais. Ainda estão sendo
envidadas as ações necessárias para oferecimento de novos cursos nos campi fora de sede,
com os devidos procedimentos para autorização e funcionamento dos mesmos.
2.4. Ações com base na análise
Diante das análises realizadas pela CPA e conclusões sobre os aspectos relativos
ao Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional, seguem as ações sugeridas pela
Comissão para o ano de 2019:
1. Manter a evolução acadêmica da Instituição, a partir dos resultados obtidos nos
processos de Planejamento e Avaliação Institucional e nas avaliações externas de curso e
institucional;
2. Manter as ações de incentivo à participação da comunidade acadêmica no
processo de Autoavaliação Institucional;
3. Manter o processo atualização e aperfeiçoamento dos Instrumentos Avaliativos
– IAT;
4. Manter o acompanhamento e apoio aos NDE e gestores dos cursos,
especialmente, na elaboração dos seus planejamentos estratégicos e de ação para os
cursos;
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4. Manter e cumprir o calendário que estabelece as épocas específicas para que
ocorram as fases do cronograma, para o êxito do processo a avaliativo, oriundo de altos
índices de confiabilidade;
5. Acompanhar o desenvolvimento e a implantação dos cursos nos campi fora de
sede.
6. Manter o cumprimento das ações planejadas em seu PDI para o ano de 2019.
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3. Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional
Nesta etapa, a Autoavaliação centra-se no Desenvolvimento Institucional com
foco em duas dimensões: Missão e PDI e Responsabilidade Social da IES.
3.1. Metodologia
Para avaliar essa dimensão, a CPA se debruçou sobre o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), com vistas a verificação do cumprimento das metas que expressa, em
alinhamento com a sua missão e também no acompanhamento das ações que indicam a o
atendimento à Responsabilidade Social da instituição. Com esse objetivo, a CPA analisou
o PDI, participou de reuniões como observadora e consultou atas e demais registros
institucionais, além de consultar dirigentes, gestores, membros dos Núcleos Docentes
Estruturantes, alunos, corpo técnico administrativo e membros da sociedade.
3.2. Desenvolvimento
3.2.1. Missão e PDI
No VII Ciclo, iniciado em 2018, a CPA constatou que a UNINOVE segue
alcançando suas metas de maneira, permanentemente, alinhada à sua missão:
A atividade educacional formativa, para desenvolver e preparar profissionais
e cidadãos livres e conscientes que visem desenvolver projetos de vida, sendo
participativos, responsáveis, críticos e criativos, para desenvolver, construir e
aplicar o conhecimento, buscando o aprimoramento contínuo da sociedade e
das futuras gerações.

A Universidade Nove de Julho – UNINOVE - para cumprir sua missão serve à
comunidade, gerando conhecimento e recursos importantes para o desenvolvimento
científico, tecnológico, econômico, profissional, social e cultural, objetivando,
principalmente, o bem-estar da sociedade e a melhoria da qualidade de vida, sempre
defendendo a expressão, a responsabilidade social e o cumprimento da verdade. Sob todos
os aspectos, o planejamento institucional foi amplamente alcançado, com foco no avanço
da instituição no sentido de viabilizar a abertura de novos polos, consolidar os cinco
novos campi fora de sede e os novos cursos de Medicina, que após a visita de
monitoramento das novas unidades, recebeu conceito totalmente satisfatório.
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Um grande avanço didático-pedagógico foi verificado com a adoção de formas
cada vez mais consistentes, das Metodologias Ativas, com a disponibilidade de centenas
das novas salas do futuro, integrando as Tecnologias da Informação de Comunicação
(TIC), crescentemente, no processo de ensino aprendizagem.
Pedagogicamente, ampliou as discussões sobre Metodologias Ativas, adotando
atividades práticas e capacitando o corpo docente para adequação. Iniciou ainda novas
práticas pedagógicas e mediadoras na modalidade a distância, com a participação mais
efetiva de um corpo tutor com disponibilidade de atendimento diário, das 7h30 às 23h e
aos sábados, das 8h às 16h, ininterruptamente.
Em relação ao desenvolvimento institucional, a CPA verificou as ações
institucionais, projetos e metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional
– PDI, considerando as Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, Gestão Acadêmica e
Administrativa. Ainda, participou ativamente dos eventos para divulgação, disseminação
e reflexão acerca da missão e princípios pedagógicos–científicos-acadêmicos da
Instituição, estabelecidos no Projeto Pedagógico Institucional. Por fim, realizou também
a análise dos documentos institucionais. Os resultados do acompanhamento, participação
e verificação documental indicaram que a UNINOVE manteve as ações estabelecidas no
cronograma de desenvolvimento institucional para o ano de 2018 e demonstrou que as
suas atividades têm contribuído para consolidação da identidade institucional, com vistas
a educação que mobiliza os indivíduos a conquistarem a oportunidade de ascender
socialmente e de inovar no mercado de trabalho, contribuir com o desenvolvimento da
cultura, da pesquisa científica e do ensino no Brasil, com a promoção de cursos
superiores, de aperfeiçoamento, pós-graduação e extensão em benefício da educação. Em
relação à participação nos grupos de discussão, palestras, fóruns, cursos de
aperfeiçoamento, reuniões departamentais, de colegiado, reuniões de NDE e
representantes discentes, a CPA identificou a presença da comunidade acadêmica e
comunidade externa.
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3.2.1.1. Polos EAD
Em 2018, a Instituição deu continuidade aos seus objetivos de expandir os polos
de apoio presencial para EAD, buscando parceiros que atendam aos seus padrões de
qualidade. Apenas em 2018, foram firmadas 43 novas parcerias:
Polo

Cidade

Estado

Polo Coruripe

Coruripe

AL

Polo Luis Eduardo Magalhães

Luís Eduardo Magalhães

BA

Polo São Luis

São Luis

MA

Polo Araguari

Araguari

MG

Polo Barbacena

Barbacena

MG

Polo Frutal

Frutal

MG

Polo Naviraí

Naviraí

MT

Polo Várzea Grande

Várzea Grande

MT

Polo Sacramenta

Belém

PA

Polo Caruaru

Caruaru

PE

Polo Ampere

Ampére

PR

Polo Resende

Resende

RJ

Polo Bangu

Rio de Janeiro

RJ

Polo Duque de Caxias- Centro

Rio de Janeiro

RJ

Polo Nova Friburgo

Rio de Janeiro

RJ

Polo Ji-Paraná

Ji-Paraná

RO

Polo São Leopoldo

São Leopoldo

RS

Polo Arujá

Arujá

SP

Polo Campinas

Campinas

SP

Polo Campos do Jordão

Campos do Jordão

SP

Polo Grajau

Grajaú

SP

Polo Itaporanga

Itaporanga

SP

Polo Itatiba

Itatiba

SP

Polo Itu - Centro

Itu

SP

Polo Osasco - Vila Menck

Osasco

SP

Polo Pederneiras

Pederneiras

SP

Polo Presidente Prudente

Presidente Prudente

SP

Polo Registro

Registro

SP

Polo Ribeirão Pires

Ribeirão Pires

SP
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Polo Salto

Salta

SP

Polo Santa Gertrudes
Polo São Bernardo do Campo Centro
Polo São Jose do Rio Preto - Vila
Santa Izabel
Polo Cidade Líder

Santa Gertrudes

SP

São Bernardo do Campo

SP

São José do Rio Preto

SP

São Paulo

SP

Polo Itaquaquecetuba

São Paulo

SP

Polo Morumbi

São Paulo

SP

Polo Novo Horizonte

São Paulo

SP

Polo Praia Grande

São Paulo

SP

Polo Santana do Parnaíba

São Paulo

SP

Polo Vila Sonia

São Paulo

SP

Polo São Sebastião

São Sebastião

SP

Polo Sumaré - Vila Menuzzo

Sumaré

SP

Polo Taubaté - Centro

Taubaté

SP

Tabela 7 – Lista dos polos parceiros firmados em 2018

3.2.1.2. Campi Fora de Sede
A UNINOVE cumpriu com seu planejamento quanto à implantação dos cinco
campi fora de sede nas cidades de Guarulhos, São Bernardo do Campo, Osasco, Bauru e
Mauá, previsto a partir do Edital para Oferecimento de Cursos de Medicina no âmbito do
Programa Mais Médicos do Governo Federal, de acordo com a Portaria Nº 545 de 2016,
por meio do qual, a Universidade Nove de Julho – UNINOVE foi selecionada e
classificada em 1º lugar nos municípios de São Bernardo do Campo, Osasco, Guarulhos,
Bauru e Mauá, com aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em
Medicina; Plano de Formação e Desenvolvimento da Docência em Saúde; Plano de
Infraestrutura da Instituição de Educação Superior; Plano de Contrapartida à estrutura de
serviços, ações e programas de saúde do Sistema Único de Saúde do município e/ou da
região de saúde do curso de Medicina; Plano de Implantação de Residência Médica; e
Plano de oferta de bolsas para alunos, no âmbito do Edital nº 6, de 23 de dezembro de
2014, primeiro edital de chamada pública de mantenedoras de Instituições de Educação
Superior do Sistema Federal de Ensino para seleção de propostas para autorização de
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funcionamento de cursos de medicina em municípios selecionados no âmbito do Edital
nº 03, de 22 de outubro de 2013. Desde 2015, a UNINOVE tem realizado intensos
investimentos em infraestrutura física, tecnológica e recursos humanos para criação de
seus Campi Fora de Sede.
Os novos campi foram consolidados em 2018. Tal reconhecimento ocorreu
formalmente com as visitas de monitoramento que recebeu e diante do parecer
completamente satisfatório. Em Bauru, entre os dias 20 e 22 de junho de 2018, em
Osasco, dias 16 e 17 de agosto de 2018, em Mauá, dias 21 e 22 de agosto de 2018, em
São Bernardo do Campo, dias 30 e 31 de agosto e em Guarulhos, dias 12 e 13 de setembro
de 2018.
A CPA acompanhou todas as visitas e participou de reuniões com as comissões
de avaliação, já integrando os novos campi em seu Programa de Autoavaliação, como
previsto.
3.2.1.3. Programas e Cursos de Pós-Graduação stricto sensu
Com relação ao planejamento para a pós-graduação stricto sensu, a meta de 2018
foi totalmente alcançada e ampliada, uma vez que previa a implementação do Programa
de Mestrado em Medicina. Com o programa já implementado e recomendado pela
CAPES, antes do que estava previsto, a instituição teve oportunidade de ampliar suas
metas e alcançou a recomendação da CAPES para oferecimento do Doutorado em
Profissional em Administração Gestão de Projetos.
Dessa forma, em 2018, a Universidade Nove de Julho passou a oferecer os
seguintes Programas e Cursos: Mestrado e Doutorado em Medicina; Mestrado e
Doutorado em Ciências da Reabilitação, Mestrado e Doutorado em Biofotônica Aplicada
às Ciências da Saúde; Mestrado e Doutorado em Educação; Mestrado em Gestão e
Práticas Educacionais; Mestrado e Doutorado em Engenharia de Produção; Mestrado e
Doutorado em Informática e Gestão do Conhecimento; Mestrado Profissional em Gestão
em Sistemas de Saúde; Mestrado e Doutorado Profissional em Administração Gestão
de Projetos; Mestrado profissional em Gestão Ambiental e Sustentabilidade; Mestrado e
Doutorado em Administração; Mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis;
Mestrado em Direito.
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3.2.1.4. Cursos de Pós-Graduação lato sensu
A UNINOVE cumpriu o planejado em seu PDI, para área de Educação
Continuada, oferecendo cursos de pós-graduação lato-sensu em todas as áreas do
conhecimento. Abaixo, apresenta-se a tabela de cursos:
Cursos de especialização, lato sensu:
Administração Hospitalar; Alfabetização e Letramento; Análises Clínicas;
Atenção Primária à Saúde; Auditoria em Serviços de Saúde; Comunicação em Redes
Sociais; Direito, Políticas Públicas e Controle Externo; Disfunção Temporo-Mandibular
e Dor Orofacial; Educação Infantil; Educação Matemática; Enfermagem do Trabalho;
Enfermagem em Cardiologia e Hemodinâmica; Enfermagem em Centro Cirúrgico e
Central de Material e Esterilização; Enfermagem em Urgência e Emergência;
Enfermagem em UTI Pediátrica e Neonatal; Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental;
Engenharia Ambiental; Engenharia da Qualidade Integrada; Engenharia de Avaliações e
Perícias; Engenharia de Estruturas; Engenharia de Operações Industriais; Engenharia de
Segurança do Trabalho; Engenharia de Software; Engenharia Geotécnica; Especialização
em Administração de Empresas; Especialização em Educação a Distância; Especialização
Prática em Direito Processual Civil; Estatística Aplicada; Farmácia Clínica e Atenção
Farmacêutica; Fisioterapia Cardiorrespiratória; Fisioterapia Traumato Ortopédica;
Formação de Docentes para Ensino Superior; Formação de Docentes para o Ensino em
Enfermagem em Nível Técnico e Superior; Gerência de Energia e Eficiência Energética;
Gerenciamento de Banco de Dados; Gerenciamento de Obras de Construção Civil;
Gerenciamento em Enfermagem; Gerontologia; Gestão de Cidades; Gestão Empresarial;
Gestão Financeira e Orçamentária; Governança em Tecnologia da Informação; Gramática
e Texto da Língua Portuguesa; Imagenologia; Implantodontia; Infraestrutura de Redes de
Alta Disponibilidade; Língua Brasileira de Sinais – Libras; Master in Project
Management; MBA Em Administração e Negócios; MBA em Auditoria; MBA em
Comércio Exterior; MBA em Controladoria; MBA em Estratégia Empresarial; MBA em
Finanças e Banking; MBA em Gestão Ambiental; MBA em Gestão de Negócios; MBA
em Gestão de Pessoas; MBA em Logística Empresarial e Supply Chain; MBA em
Marketing; MBA em Mercado de Capitais; MBA em Negociação e Vendas; MBA em
Planejamento Tributário; MBA em Qualidade e Produtividade; MBA em Recursos
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Humanos; MBA em Serviços de Saúde; MBIS em Segurança da Informação;
Neurociência da Aprendizagem; Nutrição Clínica Funcional; Ortodontia; Pedagogia
Hospitalar; Prevenção e Combate a Incêndios; Prótese Dentária; Psicologia
Organizacional e do Trabalho; Psicomotricidade; Psicopedagogia; Psicopedagogia
Clínica e Institucional; Saúde Coletiva com Ênfase em Saúde da Família; Serviço Social
e Políticas Públicas; Sistemas e Desenvolvimento Web.
Cursos de extensão e aprimoramento:
A Prática da Docência; Atualização em Implantodontia; Controle Estatístico da
Qualidade; Curso Preparatório para Concurso de Arquitetos para Prefeitura de São Paulo;
Dificuldade e Distúrbios de Aprendizagem; Endodontia: Tratamento e Retratamento com
Sistemas Automatizados; Ferramentas da Qualidade e Produtividade; Gestão de Pessoas;
Habilitação em Laserterapia para Cirurgiões Dentistas; Imersão em Odontologia do Sono
- Teórico / Prático-Demonstrativo; Libras - Módulo Básico; Matemática Financeira Módulo Básico; Personal Diet; Plasticidade Cerebral; Programa Permanente em Saúde;
Ressonância Magnética; Restaurações Estéticas (Técnica Estratificada) – Módulo
Laboratorial; Restaurações Estéticas – Módulo Clínico; Técnicas de Liderança.
Residências Médica e Multiprofissionais:
Medicina de Família e Comunidade; Residência Multiprofissional em Atenção
Básica / Saúde da Família – Enfermagem; Residência Multiprofissional em Atenção
Básica / Saúde da Família – Farmácia; Residência Multiprofissional em Atenção Básica
/ Saúde da Família – Fisioterapia; Residência Multiprofissional em Atenção Básica /
Saúde da Família – Nutrição; Residência Multiprofissional em Atenção Básica / Saúde
da Família – Odontologia; Residência Multiprofissional em Atenção Básica / Saúde da
Família - Psicologia
3.2.1.5. Cursos de Graduação
Atendendo ao estabelecido no cronograma Institucional, em 2018 a UNINOVE
ofereceu os cursos EAD de Administração - Bacharelado, Ciências Contábeis –
Bacharelado, Ciências Sociais - Licenciatura, Engenharia de Produção - Bacharelado,
História - Licenciatura, Letras - Inglês - Licenciatura, Letras - Português - Licenciatura,
Matemática - Licenciatura, Pedagogia - Bacharelado, Pedagogia - Bacharelado, Química
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- Licenciatura, Sistemas de Informação - Bacharelado, Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, Tecnologia, Banco de Dados, Tecnologia, Comércio Exterior, Tecnologia,
Eventos, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão Comercial,
Tecnologia, Gestão da Qualidade - Tecnologia, Gestão da Tecnologia da Informação –
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira,
Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Jogos Digitais, Tecnologia em Logística,
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em
Radiologia, Tecnologia em Redes de Computadores, Tecnologia em Secretariado,
Tecnologia em Segurança da Informação, Tecnologia em Sistemas para Internet,
Tradutor e Intérprete – Bacharelado.
Cursos presenciais oferecidos em 2018: Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado,
Biomedicina - Bacharelado, Ciência da Computação - Bacharelado, Ciências Biológicas
- Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Ciências Contábeis - Bacharelado,
Ciências Econômicas - Bacharelado, Ciências Sociais - Licenciatura, Comunicação
Social - Publicidade e Propaganda - Bacharelado, Design - Bacharelado, Direito Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Educação Física - Bacharelado,
Enfermagem - Bacharelado, Engenharia Civil - Bacharelado, Engenharia de Produção Bacharelado, Engenharia de Produção Mecânica - Bacharelado, Engenharia Elétrica Bacharelado, Engenharia Mecânica - Bacharelado, Farmácia - Bacharelado, Fisioterapia
- Bacharelado, Administração de Recursos Humanos - Sequencial, História Licenciatura, Jornalismo - Bacharelado, Letras - Inglês - Licenciatura, Letras - Português
- Licenciatura, Matemática - Licenciatura, Medicina - Bacharelado, Nutrição Bacharelado, Odontologia - Bacharelado, Pedagogia - Bacharelado, Psicologia Bacharelado, Química - Licenciatura, Rádio e TV - Bacharelado, Serviço Social Bacharelado, Sistemas de Informação - Bacharelado, Análise e Desenvolvimento de
Sistemas - Tecnologia, Banco de Dados - Tecnologia, Comércio Exterior - Tecnologia,
Design de Produto - Tecnologia, Design Gráfico - Tecnologia, Estética e Cosmética –
Tecnologia, Eventos - Tecnologia, Gestão Comercial - Tecnologia, Gestão da Qualidade
- Tecnologia, Gestão da Tecnologia da Informação - Tecnologia, Gestão de Recursos
Humanos - Tecnologia, Gestão Financeira - Tecnologia, Hotelaria - Tecnologia, Jogos
Digitais - Tecnologia, Logística - Tecnologia, Marketing - Tecnologia, Mecatrônica
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Industrial - Tecnologia, Processos Gerenciais - Tecnologia, Radiologia - Tecnologia,
Redes de Computadores - Tecnologia, Secretariado - Tecnologia, Segurança da
Informação - Tecnologia, Sistemas Para Internet - Tecnologia, Tradutor e Intérprete Bacharelado, Turismo – Bacharelado.
Novos cursos oferecidos em 2018: Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia
em Gestão Hospitalar e Medicina Veterinária.
O planejamento de colocar em funcionamento o SAJU – Serviço de Assistência
Jurídica, para ativação das práticas reais, na Vila Prudente, está aguardando a conclusão
das obras de ampliação e melhorias em 2018, para a finalização e funcionamento. Ao
longo de 2018, os alunos que desejaram participar das práticas reais por meio do SAJU –
UNINOVE, puderam fazê-lo nos endereços da Vila Maria, Memorial, Santo Amaro e
Vergueiro, neste último, inclusive, na Unidade Avançada de Conciliação.
3.2.1.6. Qualificação e Dedicação Docente
As metas institucionais propostas no PDI, para o seu ano de 2018, em relação ao
corpo docente, quanto à titulação e dedicação foram amplamente alcançadas:

TITULAÇÃO

2017

Doutores

23%

Mestres

48%

Especialistas

29%

DEDICAÇÃO

2017

Tempo Integral

36%

Tempo Parcial

50%

Horista

14%

3.2.2. Responsabilidade Social
Conforme previsto em seu PDI e como parte de sua missão, a Universidade Nove
de Julho entende que a sua responsabilidade social está associada à promoção da
educação como forma de acesso à cidadania a atividade educacional formativa, para
desenvolver e preparar profissionais e cidadãos livres e conscientes que visem a
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desenvolver projetos de vida que sejam participativos, responsáveis, críticos e criativos,
que propaguem, construam e apliquem o conhecimento para o aprimoramento contínuo
da sociedade e das futuras gerações. Dessa forma, promove a ascensão social e a melhoria
da qualidade de vida dos indivíduos e seu entorno, por meio da compreensão do contexto
regional para atuação na comunidade, o respeito às diferenças e a diversidade humana,
inclusive com relação as necessidades de inclusão e acessibilidade.
Tais objetivos são sustentados por práticas institucionais como: currículo
atualizado, corpo docente com formação pós-graduada e/ou com experiência no mercado
de trabalho, extensão acadêmica preferencialmente por meio de ação social, incentivo à
produção científica, difusão entre o alunado, do raciocínio reflexivo, monitoria e apoio
às mudanças metodológicas características do ensino superior e responsabilidade
compartilhada entre professor e aluno na relação ensino-aprendizagem.
Dessa forma, para cumprir sua missão, serve à comunidade, gerando
conhecimento e recursos importantes para o desenvolvimento científico, econômico,
profissional, social e cultural, objetivando, principalmente, o bem-estar da sociedade e a
melhoria da qualidade de vida, sempre defendendo a expressão e o cumprimento da
verdade. A instituição tem por compromisso formar profissionais éticos, dinâmicos e
preocupados com os anseios da sociedade regional e nacional, de forma que possam
contribuir para o desenvolvimento das ciências, da cultura e da melhoria da qualidade de
vida para todos.
Acompanhar o alcance da instituição na realização de projetos sociais, bem como
a sua inserção e visibilidade na comunidade é parte da atuação da CPA UNINOVE. Além
de manter a representação equitativa com membros da sociedade civil, acompanha, avalia
e discute os seus resultados. Abaixo, os projetos que demonstram a interação social
presente em todos os cursos da Universidade, evidenciando ações de solidariedade e de
responsabilidade social.
3.2.2.1. Programa de Inclusão Universitária – PRIUNI
O Programa de Inclusão Universitária – PRIUNI tem como objetivo a inclusão
social no ensino superior, especialmente daqueles que querem se dedicar à transformação
de suas comunidades. O Programa realiza encontros sistemáticos com os discentes
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participantes, com o propósito de estimulá-los e encantá-los para se engajarem em ações
voluntarias em instituições que desenvolvem relevantes trabalhos socioambientais, de
forma que venha a complementar a formação social e profissional do futuro egresso,
despertando e valorizando princípios éticos e solidários, por meio de ações voluntárias
em diversas organizações da sociedade civil parceiras da UNINOVE. Em 2018, o
programa apresentou o seguinte balanço:


Cerca de 30 mil alunos foram beneficiados com o programa;



Ações Sociais: Sertão Solidário: Arrecadação de 42 toneladas de arroz e feijão,

em parceria com a ONG Amigos do Bem, doados para as famílias do Sertão brasileiro;


Campanhas de doações de roupas para a Cruz Vermelha Brasileira e Casas Andre

Luiz: 48 toneladas de roupas arrecadadas;


Campanha pela Cultura da Paz: campus Santo Amaro;



Oferecimento de três cursos: Formação de Contadores de História, Valores da

Pessoa Humana e Educação Emocional;


Recebimento de 08 Premiações pelo reconhecimento do trabalho social da

UNINOVE;


Recebimento de dezenas de ofícios de organizações sociais/associações

reconhecendo o relevante trabalho social promovido pela UNINOVE;


Total de alunos participantes em 2018: 16.896 alunos;



ONGs parceiras: 272 em 2018;

3.2.2.2. Parcerias firmadas para promoção de Ações Sociais:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo


Concessão de seis bolsas de estudos para jovens em situação de abandono, maus
tratados e abuso sexual atendidos pelos Serviços de Acolhimento – SAICAS;



Mutirão de atendimento médico, odontológico, psicológico, nutricional as
crianças e adolescentes em situação de abandono;



Participação do curso de Educação Física no Projeto “Sua que é Sua”, com o
envolvimento de alunos e professores com mais de 300 jovens atendidos nos
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SAICAS, em duas corridas - uma no dia Nacional de Adoção e outra no Dia das
Crianças.
Prefeitura Municipal de São Paulo –Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social


Contratação de três pessoas em situação de rua, com deficiência, contribuindo
para o Programa Trabalho Novo;



Mutirão de atendimento médico, odontológico, psicológico, nutricional as
pessoas em situação de rua;



Mutirão de atendimento médico, odontológico, psicológico, nutricional aos
venezuelanos.
Seguem abaixo, os eventos realizados com a participação dos alunos envolvidos

nas ações do PRIUNI:
Campus

Data

1

Vergueiro

24/02 (sábado)

2

Memorial

03/03 (sábado)

3

Memorial

10/03 (sábado)

4

Memorial

17/03 (sábado)

5

Memorial

25/03 (sábado)

6

Memorial

19/03
(segunda-feira)

7

Vila Maria e
Vila
Prudente

19/03 a
30/03/2018

8

Santo Amaro

21/03/2018
(quarta-feira)

9

Vila Maria

24/03 (sábado)

Encontros PRIUNI 1º semestre 2018
Tema
Associações e ONGs Parceiras
Apresentação do trabalho da ONG
ADID - Associação para o
ADID e apresentação artística de jovens
Desenvolvimento Integral do
com síndrome de Down
Down
Curso de Formação de Voluntários de
Associação Viva e Deixe Viver Contação de Histórias 2018 – Valdir
Contadores de História
Cimino e Daniel Perise
PALESTRA: Voluntariado
IYF - International Youth
Internacional
Fellowship
Curso de Formação de Voluntários de
Contação de Histórias 2017 Associação Viva e Deixe Viver Contadores de História - Dra. Jacqueline
Contadores de História
Sandra Chamas
Curso de Formação de Voluntários de Associação Viva e Deixe Viver Contação de Histórias 2017
Contadores de História
Curso: A importância da Educação
Emocional. Como lidar com as
IYF - International Youth
emoções?
Fellowship

Ação Social: Amigos do Bem
Palestra em comemoração ao Dia
Internacional da Síndrome de Down e
apresentação artística de jovens com
síndrome de Down.
Palestra: A música como possibilidade
de mudar o mundo

Amigos do Bem
ADID - Associação para o
Desenvolvimento Integral do
Down
Rappers Eliabe
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26/03/2018
(segunda-feira)

10

Memorial

11

Memorial

09/04/2018
(segunda-feira)

12

Memorial

16/04/2018
(segunda-feira)

13

Vergueiro

28/04/2018
(sábado)

Curso: A importância da Educação
Emocional. Como lidar com as
emoções?
Curso: A importância da Educação
Emocional. Como lidar com as
emoções?
Curso: A importância da Educação
Emocional. Como lidar com as
emoções?
Palestra: A importância da Educação
Emocional. Como lidar com as
emoções?

IYF - International Youth
Fellowship
IYF - International Youth
Fellowship
IYF - International Youth
Fellowship
IYF - International Youth
Fellowship

14 Santo Amaro

05/05/2018
(sábado)

Palestra: Valores da pessoa humana Fortaleza e temperança!

15

05/05/2018
(sábado)

Curso: Formação de Voluntários de
Contação de Histórias

08/05/2018
(terça-feira)

Curso: Valores da pessoa humana Luzes e sombras da pessoa humana!

14/05/2018
(segunda-feira)

Palestra: Mudança no coração!
Palestrante: Beop Seop Kim

IYF - International Youth
Fellowship

15/05/2018
(terça-feira)

Curso: Valores da pessoa humana Prudência e Justiça!

Arquidiocese de São Paulo

Memorial

16 Santo Amaro
17

Vergueiro

18 Santo Amaro

Dom Carlos Lema Garcia e
Paolo Parise - Missão PAZ
Associação Viva e Deixe Viver Contadores de História - Dra.
Monica Estuque (cuidados
paliativos)
Profa. Miyoko Sandra Isogawa
Nishidarg - Arquidiocese de
São Paulo

19

Vila
Prudente

19/05/2018
(sábado)

Palestra: A música como possibilidade
de mudar o mundo!

Eliabe Gomes de Souza

20

Vergueiro

21/05/2018
(segunda-feira)

Palestra: Desejo e Autocontrole!
Palestrante: Onésimo Oh

IYF - International Youth
Fellowship

22/05/2018
(terça-feira)

Curso: Valores da pessoa humana Temperamento e conhecimento próprio!

PROF. RODRIGO PIRES
VILELA DA Arquidiocese de
São Paulo

21 Santo Amaro

22

Vergueiro

28/05/2018
(segunda-feira)

Palestra: Fluir o Coração! Palestrante:
Daniel Jo

IYF - International Youth
Fellowship

23

Vergueiro

04/06/2018
(segunda-feira)

Palestra: Escuta! Palestrante: Kye
Hyun Ahn

IYF - International Youth
Fellowship

24

Memorial

05/06/2018
(terça-feira)

#Priuni Solidário – Dia de Doar

25

Memorial

06/06/2018
(quarta-feira)

#Priuni Solidário – Dia de Doar

Cruz Vermelha Brasileira

Cruz Vermelha Brasileira
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26

Vergueiro

18/08/2018
(sábado)

Formatura do curso: Sarau de
Contação de Histórias e certificação

Associação Viva e Deixe Viver Contadores de História - Valdir
Cimino

Encontros PRIUNI 2º semestre 2018
Campus

Data

Tema

Associações e ONGs Parceiras

1

Vila
Prudente

11/08/2018
(sábado)

Palestra: A importância da Educação
Emocional. Como lidar com as
emoções?

IYF - International Youth
Fellowship

2

Santo
Amaro

14/08/2018
(terça-feira)

Campanha MEDITA SANTO AMARO
- Pela Paz e Não Violência (será
montado stands no hall)

Medita Santo Amaro

3

Santo
Amaro

15/08/2018
(quarta-feira)

Campanha MEDITA SANTO AMARO
- Pela Paz e Não Violência (será
montado stands no hall)

Medita Santo Amaro

4

Santo
Amaro

16/08/2018
(quinta-feira)

Palestra MEDITA SANTO AMARO Pela Paz e Não Violência

Medita Santo Amaro

5

Vila
Prudente

20/08/2018
(segunda-feira)

Palestra: Mudança no coração!
Palestrante: Beop Seop Kim

IYF - International Youth
Fellowship

6

Santo
Amaro

25/08/2018
(sábado)

Palestra: Educação e
Empreendedorismo

Tabata Amaral

7

Vila
Prudente

27/08/2018
(segunda-feira)

Palestra: Desejo e Autocontrole!
Palestrante: Onésimo Oh

IYF - International Youth
Fellowship

8

Vergueiro

01/09/2018
(sábado)

Palestra - Tema: Suicídio no Século
XXI

9

Vila
Prudente,
Vila Maria,
Memorial,
Santo Amro
e Vergueiro

01/09/2018 a
05/10/2018

Ação Social: Sertão Solidário -

Setembro Amarelo (parceria
com ABRATA / ASEC / CVV)

Amigos do Bem -

59

10

Vila
Prudente

03/09/2018
(segunda-feira)

Palestra: Fluir o Coração! Palestrante:
Daniel Jo

IYF - International Youth
Fellowship

11

Vila
Prudente

10/09/2018
(segunda-feira)

Palestra: Escuta! Palestrante: Kye
Hyun Ahn

IYF - International Youth
Fellowship

12

Santo
Amaro

15/09/2018
(sábado)

Palestra: Suicídio e Depressão

Setembro Amarelo (parceria
com ABRATA / ASEC / CVV)

13

Vila
Prudente

17/09/2018
(segunda-feira)

Palestra: Coração Forte! Palestrante:
Beop Seop Kim

IYF - International Youth
Fellowship

14

Memorial

22/09/2018
(sábado)

Palestra - Tema - Suicídio: prevenção e
posvenção

Setembro Amarelo (parceria
com ABRATA / ASEC / CVV)

15

Vila Maria

20/10/2018
(sábado)

Palestra: A importância de sonhar e
como realizar!

Tiago Freitas Beltran COACH

16

Memorial

27/10/2018
(sábado)

Palestra: A importância da Educação
Emocional. Como lidar com as
emoções?

IYF - International Youth
Fellowship

17

Memorial

12/11/2018
(segunda-feira)

Palestra: Mudança no coração!
Palestrante: Beop Seop Kim

IYF - International Youth
Fellowship

18

Memorial

19/11/2018
(segunda-feira)

Palestra: Desejo e Autocontrole!
Palestrante: Onésimo Oh

IYF - International Youth
Fellowship

19

Memorial

26/11/2018
(segunda-feira)

Palestra: Fluir o Coração! Palestrante:
Daniel Jo

IYF - International Youth
Fellowship

20

Memorial

03/12/2018
(segunda-feira)

Palestra: Escuta! Palestrante: Kye
Hyun Ahn

IYF - International Youth
Fellowship

21

Memorial

10/12/2018
(segunda-feira)

Palestra: Coração Forte! Palestrante:
Beop Seop Kim

IYF - International Youth
Fellowship

22

Memorial

08/12/2018
(sábado)

Cantada de Natal

IYF - International Youth
Fellowship

Tabela 8 - Relação de Encontros promovidos com os participantes do Priuni
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3.2.2.2. Programa Empreendedor Social
O Programa

Empreendedor Social

busca

identificar

as

organizações

governamentais ou não, instituições e entidades filantrópicas que desenvolvem ações
sociais, educacionais, ambientais e de garantia de direitos sociais, nos territórios onde há
maior concentração de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Programa
Empreendedor Social pretende identificar e qualificar os trabalhadores sociais,
colaboradores e voluntários, além dos jovens e das famílias atendidas pelos diferentes
serviços gerenciados por estas entidades sociais, dando oportunidades de acesso aos
membros destes segmentos, a cursos técnicos e de graduação nas várias áreas de
conhecimento da UNINOVE. Os alunos indicados por este programa terão,
concomitantemente a formação técnica e/ou universitária, uma formação para
desenvolver as competências, habilidades e atitudes de um empreendedor social. São
entidades parceiras da UNINOVE:

ONGs/Entidades e Instituições parceiras
1

AMOVILA-Associação dos Moradores do Jardim Vila Galvão e Adjacência

2

APOIO-Auxilio Mútuo da Região Leste

3

Associação Amigos do Jardim São Francisco

4

Centro Comunitário do Jardim Japão

5

Centro Comunitário Jardim Autódromo

6

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

7

CIAP São Patrício

8

Coordenação Regional das Obras de Promoção Humana-CROPH

9

Fundação Lar São Bento-Casa Dom Macário

10

INSTITUIÇÃO MARLY CURY

11

Instituto Pilar

12

Movimento Paulista

13

Núcleo Cristão Cidadania e Vida

14

Obra Social Dom Bosco

15

Sociedade Amiga e Esp. do Jardim Copacabana-SAEC
Tabela 9 – Parcerias da UNINOVE para ações sociais
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Cruz Vermelha Brasileira


Instalação de pontos de coleta de doação de roupas para as vítimas de calamidades
(enchentes, incêndio entre outros);

Casas André Luiz


Instalação de pontos de coleta de doação de roupas/equipamentos/materiais em
geral;

Amigos do Bem


Organização que atende cerca de 60 mil pessoas, nos estados de Alagoas, Ceará e
Pernambuco. Foi instalado um stand, com as características do sertão, com mais
de 130 voluntários, dando a oportunidade aos alunos da UNINOVE a participarem
com doações de alimentos e prestando sua solidariedade.
3.2.2.3. O impacto social da Instituição



Associação do Voluntariado do Hospital Mandaqui - Certificado pelo apoio,
solidariedade e parceria com a entidade;



Associação para o Desenvolvimento Integral do Down - Reconhecimento como
empresa parceira;



Cruz Vermelha Brasileira - Certificado de agradecimento pela contribuição na
campanha do agasalho;



Casas André Luiz - Certificado de empresa solidária, participante do programa
“Eu ajudo a Manter” em prol da qualidade de vida das pessoas com deficiências.
3.2.2.4. Apoio aos parceiros – eventos realizados nos campi
Como forma de apoiar as causas, debates e reflexões promovidas pelas

Organizações parceiras, a UNINOVE concedeu espaços para que os encontros
ocorressem e pudessem acolher os principais envolvidos nas pautas de discussões:
Local

Campus
Vergueiro

Evento

Público Alvo

Conselho Estadual de Assistência
Social-CONSEAS/SP – Primeira
Reunião Descentralizada do CNAS Conselho Nacional de Assistência
Social e os Conselhos Estaduais e
Municipais de Assistência Social do
Brasil

Profissionais da Assistência Social
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Campus
Memorial

Conselho Municipal de Assistência
Social de São Paulo-COMAS SP –
Capacitação de orientação técnica para Trabalhadores sociais de todos os serviços
o preenchimento do instrumental de
de Proteção social Especial da cidade de
requerimento de pedido de manutenção
São Paulo
da inscrição nos termos da resolução do
COMAS-SP

Campus
Vergueiro

Pastoral da saúde regional Sul 1-CNBB
Bispos, padres, religiosos, profissionais
– II Congresso da Pastoral da saúde do
de saúde, autoridades civis, parlamentares
estado de SP
e agentes da pastoral da saúde.

Campus Santo
Amaro e
Vergueiro

SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA
JARDIM COPACABANA – SAEC – Trabalhadores sociais de todos os serviços
Capacitação profissional de técnicos e
do terceiro setor
gestores da área de assistência social

Campus
Vergueiro

Associação Viva e Deixe Viver – A arte
da comunicação na motivação e na
administração de conflitos

Profissionais da área social e alunos do
PRIUNI de vários cursos

Campus
Memorial

Conselho Municipal de Assistência
Social de São Paulo-COMAS SP –
Plenária para discussão do orçamento
da assistência social na cidade de São
Paulo

Trabalhadores sociais de todos os serviços
sociais da cidade de São Paulo

Campus Vila
Maria

Apresentação dos jovens da ONG
Centro Comunitário Jardim Japão

Crianças/adolescentes e familiares da
ONG

Campus
Memorial

Associação dos pesquisadores de
núcleos de estudos e pesquisa sobre
criança e o adolescente-NECA – IV
seminário qualidade dos serviços de
acolhimento de crianças e adolescentes

Profissionais da área social

Campus
Memorial

CAMP OESTE Centro de assistência e
motivação de pessoas – Solenidade de
encerramento da 3ª turma do programa
de formação básica socioeducativa para
o mundo do trabalho

Crianças/adolescentes e familiares da
ONG

Tabela 10- A UNINOVE abre suas portas para a Comunidade Externa

Listagem completa das Organizações Não Governamentais que foram parceiras
da UNINOVE em 2018:
ONGs parceiras 2018
Ação Comunitária Senhor Santo Cristo
Acolher - Instituto de Desenvolvimento Humano e Organizacional
Amigos do Bem Instituto Nacional Contra a Fome e a Miséria
Andddes - Agencia Nacional de Defesa e Garantia dos Direitos Difusos a Educação e Saúde
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APAE de São Paulo
APM Da EMEF Profª Esmeralda Salles Pereira Ramos
APM Escola Estadual Seminário Nossa Senhora Da Gloria
APOIE - Associação para Profissionalização, Orientação e Integração do Excepcional
Apoio – Associação de Auxílio Mútuo da Região Leste
Associação Beneficente Luz da Sabedoria
Associação A Casa do Pai
Associação Amigos do Jardim São Francisco
Associação Amigos do Parque Alvorada, Umuarama e Jardim Pompeia
Associação Amigos Reunidos No Jardim Herculano (ARJH)
Associação Amor-Exigente São Jose do Rio Preto
Associação Art's Sem Limit's
Associação Beneficente de Apoio à Criança e ao Adolescente – Movimento Agora Brasil
Associação Beneficente Guainumbi
Associação Beneficente Rebeca Pam
Associação Cívica Feminina
Associação Comunidade Solidaria do Jardim São Bernardo
Associação Comunitária Auri Verde
Associação Comunitária Monte Azul
Associação Cultural Educacional e Social Dynamite
Associação Cultural Interligada Social Esportiva Guarulhos
Associação de Educação do Homem de Amanhã
Associação de Moradores São Judas Tadeu I E II
Associação Doa Moradores Do Parque Jurema
Associação dos Moradores do Jardim Rubilene e Adjacências
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Cotia-APAE
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de São Roque-APAE
Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisa Sobre a Criança e o
Adolescente - NECA
Associação e Educação Liberta
Associação Francisca de Defesa de Direitos e Formação Popular
Associação Fraternidade - Creche Lar Paulo de Tarso
Associação Jovens do Futuro
Associação Maria Flos Carmeli
Associação Meraki De Educação, Cultura e Cidadania
Associação para o Desenvolvimento Integral do Down
Associação Promocional Sol Nascente - Recanto Casa do Caminho
Associação Reciclázaro
Associação Reduca Educação Para Liberdade
Associação União de Amigos do Jardim São Francisco Jardim Rodolfo Pirani
Associação Viva e Deixe Viver
CAMP OESTE Centro de Assistência e Motivação de Pessoas
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CAMP Praia Grande
Caritas Diocesana Campo Limpo
Casa da Solidariedade da Região Episcopal Ipiranga
Casa Dom Macário
Casa Vó Benedita
CEI Antonio Elpídio da Silva - Guilhermina Esperança
Centro Comunitário do Jardim Japão
Centro de Assistência Social E Formação Profissional - São Patrício / CIAP
Centro de Convivência Social da Criança e Adolescente - Casa Nova Esperança
Centro de Convivência Social De Criança e Adolescente
Centro de Obras Sociais Capela Socorro
Centro de Obras Sociais Nossa Senhora das Graças da Capela Do Socorro
Centro de Prevenção Reabilitação de Vidas De Itatiba - Desafio Jovem De Itatiba
Centro de Promoção Social Bororé
Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar – CIAM
Centro Regional de Atenção Aos Maus Tratos Na Infância do ABCD
Centro Social Nossa Senhora Do Bom Parto
CNBB Regional Sul 1 - Pastoral Da Saúde
Comunidade Terapêutica Nova Esperança - Grupo de Assistência Química Nova Aurora Fem E
Masc.
Comunidade Terapêutica Peniel
Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS SP
Cor - Centro de Orientação à Família
CRASA - Centro de Reabilitação e Apoio Social Altruísta
CRDC – Centro de Recreação e Desenvolvimento da Criança Especial
Cruz Vermelha Brasileira
Entidade de Promoção e Assistência Social - Espaço Aberto
Entidade de Promoção e Assistência Social Espaço em Aberto
Espaço Formação Assessoria e Documentação
Federação Paulista de Capoeira
Fundação Padre Euclides Nunes
Fundo Social de São Bernardo do Campo
GAIA - Grupo de Assistência ao Idoso, a Infância e a Adolescência
Grupo de Apoio de Integração Social de Barueri
Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino Comunidade Terapêutica Nova Esperança
Grupo Espirita Batuíra
Ides - Instituto de Desenvolvimento de Educação e Saúde
IES - Instituto de Empreendimentos Sociais
Instituição Padre Haroldo Rahm
Instituto Nova Geração
Instituto Bem Maior
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Instituto Cristão de Ensino e Cultura
Instituto de Apoio ao Crescimento e Desenvolvimento Infanto-juvenil - Ágape Philos
Instituto de Cidadania Bambi – Agua Azul
Instituto de Desenvolvimento da Educação e Saúde - IDES
Instituto do Movimento Social, Educacional e Cidadania Cia dos Sonhos
Instituto Educação e Sustentabilidade
Instituto Estrela de Guarulhos
Instituto Fernando Fernandes
Instituto Folha da Mata
Instituto Horus
Instituto Omindaré
Instituto Radio Tron
Instituto Rogacionista Santo Aníbal
Instituto Social Nossa Senhora da Esperança
Instituto Social Santa Lúcia
Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio
International Mind Education Institute - IMEI Brasil
International Mind Education Institute - IMEI Brasil
International Youth Fellowship - IYF Brasil
Irma – Instituto De Recuperação Missão Amor
LAC – Lar Do Alvorecer Cristão
Lar do Menor de Carapicuíba
Liga de Assistência “Cristo Rei”- Casa da Criança
Mitra Arquidiocesana de São Paulo
Mitra Diocesana de Santo Amaro- Paroquia São João Maria Vianney
Moca - Movimento de Orientação à Criança e ao Adolescente
Movimento Pro Moradia Mario Lago
Nadhu - Colégio Plenitude
Núcleo Cristão Cidadania E Vida (NCCV)
Obra Social Da Paróquia São Mateus Apóstolo
Obra Social São Benedito
Obra Social São João Bosco
ONG Missão Vida
Organização Centro Comunitário e Recreativo do Jardim Macedônia
Organização de Assistência Social para Inclusão e Sustentabilidade
Organização Libertários do Capão Redondo
Paroquia Bom Jesus de Cangaíba
Paroquia Nossa Senhora Aparecida - Diocese de Santo André
Paroquia Nossa Senhora da Luz - Arquidiocese de São Paulo
Paroquia Nossa Senhora da Neves
Paroquia São Luis Gonzaga
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Pe. Leonardo Nunes – Recanto Vida
Polo Social Cívico Brasilândia
Projeto 3 Corações - Exército da Salvação
Rede Cidadã
Rede Rua
SAEC - Sociedade Amiga e Esportiva Jardim Copacabana
Sipeb - Centro de Educação São José / Associação de Instrução Popular e Beneficência
Sistema Única de Assistência Social - SUAS
Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana – SAEC
Sociedade Beneficente Caminhando para o Futuro
Sociedade das Filhas da Nossa Senhora do Coração - Casa da Criança Maria Luísa Hartzer
Sociedade Santos Mártires
Sodiprom Camp Diadema
Transformar - Associação para Inclusão e Desenvolvimento das Pessoas com Deficiência
Tribunal de Justiça do estado de São Paulo - Corregedoria Geral da Justiça
Um Teto para meu país - Brasil
Tabela 11 – Diversidade de ações propiciadas pela parceria com dezenas de instituições

3.2.2.5. Meio ambiente e sustentabilidade
A sustentabilidade é um importante pilar no desenvolvimento institucional,
conforme é possível verificar na aplicação de todas as suas políticas. A cultura da
sustentabilidade é um eixo transversal que pode ser percebido pela adoção de práticas
responsáveis em toda a comunidade acadêmica. Com o intuito de reduzir o consumo de
papel, tão comum na atividade escolar, e a redução de lixo, a UNINOVE investiu em um
longo projeto que começou com o WiFi disponibilizado em todos os ambientes seus
campi, seguido pela instalação de projetores multimídia em todas as salas de aula – com
lâmpadas de LED, muito mais duráveis e com o controle feito pela Central do Professor
e dispositivos móveis, como smatphones, tablets e computadores, dispensando o uso de
controle remoto movido à pilhas (outro impactante lixo residual eliminado de sua cadeia
utilitária). A partir de então, a instituição estabeleceu uma parceria com a empresa
Google, por meio da qual disponibilizou e capacitou o corpo docente para o uso das
ferramentas chamadas do “Google Docs”, para elaboração de provas digitais. Essa etapa
gerou frutos para uma profunda transformação da cultura organizacional e com uma
profícua possibilidade de debates e troca de experiência sobre a Avaliação da
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Aprendizagem, seus objetivos e propostas. Os NDE e Colegiados atuaram fortemente
para atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Tal experiência foi sustentada também pela instalação de usinas próprias de
geração de energia, garantindo que sempre haja energia elétrica para que o projeto possa
ter andamento sem prejuízo nas atividades acadêmicas.
Em 2018, os esforços para redução de impressões continuaram e puderam ser
verificados pela CPA, com a troca do parque de impressoras, por máquinas mais
modernas e eficazes, gerenciadas por um sistema em que os usuários administram o seu
funcionamento.
Todo esse processo, integrado à economia de água, com descargas à vácuo,
escadas rolantes inteligentes e vidros que ampliam a capacidade térmica externa,
representam não só uma enorme economia de bens finitos, mas também contribuem com
a missão educativa e cidadã da instituição, no sentido de conscientizar os seus alunos não
apenas sobre a importância desses atos, mas também mostrando a forma de adotá-los no
seu dia a dia.
3.3. Análise do Dados e das Informações
As informações disponibilizadas à CPA demonstram que a instituição caminhou,
ao longo do ano de 2018, totalmente alinhada à sua missão institucional, ou seja, todos
os seus esforços foram no sentido de Educar para Incluir e Transformar. A Comissão
contatou que as metas previstas no PDI, para o período, foram respeitadas e alcançadas.
Da mesma forma, a parte de Responsabilidade Social cumpriu amplamente com seus
objetivos. A CPA entende que o Desenvolvimento Institucional foi alcançado de maneira
plena e com notáveis itens potenciais, conforme demonstrado nos dados apresentados.
3.4. Ações com Base na análise
Diante da análise das informações, a CPA sugere que sejam mantidas as reuniões
departamentais, de Colegiados, dos Núcleos Docente Estruturante - NDE, discente e do
corpo-técnico administrativo com a participação da CPA, para permanente disseminação
na comunidade acadêmica, sobre as finalidades, valores e as ações Institucionais.
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As metas do PDI têm sido alcançadas com muito êxito, conforme verificou a CPA,
por isso, remenda que essa atenção continue sendo voltada, de maneira permanente, ao
cumprimento das metas previstas no PDI para o ano de 2019.
Acompanhar as Ações e Projetos de Responsabilidade Social também é outra
recomendação da CPA, com base na evolução desse eixo. A UNINOVE demonstra ter
sólidas políticas voltadas para a promoção do bem-estar social, pois geram propostas que
tem se mostrado muito alinhadas à sua missão institucional, por isso, recomenda que as
parcerias a e ações envolvendo a comunidade interna e externa estejam sempre em foco.
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4. Eixo 3 - Políticas Acadêmicas
No Eixo 3, a CPA avaliou as Políticas Acadêmicas. Para tanto, reuniu informações
sobre as dimensões: Políticas para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação e a Extensão,
Comunicação com a Sociedade e Políticas de Atendimento aos Estudantes.
4.1. Metodologia
Para avaliar as Políticas para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação e a Extensão,
a CPA fez a análise do Desempenho Discente, dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
(PPC), dos registros acadêmicos, de relatórios dos cursos participantes do ENADE, dos
Conceitos de Cursos (CC) e Conceito Institucional (IGC), relatórios de Avaliação de
Curso Externa, análise documental, participou e visitou de reunião discente, de
Colegiado, NDE e gestores, verificou suas atas, além dos Relatórios Institucionais e dos
resultados oriundos dos Instrumentos Avaliativos. Os dados foram extraídos das
avaliações de desempenho discente, de registros institucionais, questionários de
atendimento, avaliações Docentes, avaliações dos egressos e do mercado de trabalho, da
pós-graduação lato sensu, das propostas pedagógicas dos cursos e de outras reuniões com
os diversos grupos de trabalho.
As técnicas empregadas para análise dos dados foram análise estatística, análise
de conteúdo e observação participante. Os segmentos consultados foram de dirigentes,
gestores, docentes, NDE, alunos, técnicos-administrativos e membros da sociedade.
A dimensão Política de Atendimento aos Estudantes foi avaliada considerando
análise do PDI, o apoio psicopedagógico, as políticas de atendimento, os programas de
acessibilidade, de nivelamento, curso de idiomas e os instrumentos avaliativos. Para
tanto, foram considerados os registros institucionais, questionário dos egressos e mercado
de trabalho, com a técnica de análise de conteúdo e análise estatística. Foram consultados
os segmentos de gestores, docentes, NDE, alunos, técnicos-administrativos e membros
da sociedade.
A Comunicação com a Sociedade foi analisada por meio das políticas
institucionais voltadas para essa finalidade, disponíveis nos registros institucionais. Os
segmentos consultados foram de gestores, docentes, NDE, alunos, técnicosadministrativos, membros da sociedade.
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4.2. Desenvolvimento
Apresenta-se, nesta etapa, em cada uma das dimensões do Eixo 3, a avaliação das
políticas acadêmicas no período.
4.2.1. Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão
A longo de 2018, a UNINOVE manteve-se firme em seu propósito de oferecer
cursos e programas, em todos os campi, nas modalidades presencial e a distância, em
todas as áreas do conhecimento, cursos de nível superior de graduação, cursos de
especialização lato sensu, inclusive de residências, de pós-graduação stricto sensu, além
de outros de aperfeiçoamento e extensão.
4.2.1.1. Política de Acompanhamento dos Egressos
Os resultados da Pesquisa realizada com os egressos indicaram um aumento da
satisfação dos alunos em todos os aspectos. Em 2018, 96,9% dos egressos disseram que
recomendariam fortemente o curso. A maior parte dos alunos ainda não está cursando
pós-graduação, porém a maioria atua na área do curso. 76,9% dos egressos indicou que o
curso contribuiu fortemente para o desenvolvimento da sua capacidade analítica e
reflexiva, frente a 66% em 2017. O mesmo ocorreu em se tratando de ascensão
profissional, quando 73,7% disse que o curso contribuiu para essa finalidade, contra 71%
dos egressos, em 2017.
O gráfico a seguir apresenta os resultados da avaliação respondida pelos egressos:

Figura 13 – Resultados do PAA – 2018 – Visão Egresso
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4.2.1.2. Avaliação do Desempenho Discente
O acompanhamento do desempenho discente é possibilitado de diversas formas.
O Sistema Educacional UNINOVE (SEU) permite o acompanhamento e a gestão do
desempenho dos alunos que utilizam a plataforma AVA UNINOVE. Os gestores
consultam as informações pelo Dashboard, possibilitando acesso às informações de
desempenho nas atividades aplicadas pelos tutores, chats e fóruns.
Em 2018, diversas ações foram envidadas para avaliação do desempenho discente
– ADDi. Por meio de atuações pontuais nos cursos, inclusive amparadas
institucionalmente, os gestores aplicaram avaliações para mensurar os conhecimentos
geral e específico com o objetivo de traçar estratégias de ensino que proporcionasse o
nivelamento de conteúdo entre as turmas, definidas pelos gestores acadêmicos e NDE dos
cursos.
4.2.1.3. Programa de Monitoria
O Programa de Monitorias tem sido um diferencial na experiência acadêmica dos
alunos da UNINOVE. A Monitoria é uma vivência que se desenvolve em meio ao corpo
discente em uma relação de troca de saberes entre os estudantes. Atendendo a editais
específicos por área e cumprindo um critério de seleção que toma o bom desempenho
acadêmico como importante índice qualificador, a Monitoria é um processo enriquecedor
para a aprendizagem dos alunos, que ensina e facilita o aprofundar do conhecimento para
os aprendizes das etapas anteriores. A Monitoria na UNINOVE ocorre em atividades
laboratoriais, em grupos de estudos, em leituras teóricas, rodas de conversação, entre
outras formas que os alunos empreendem para que ocorra esse estudo colaborativo.
Em 2018, o Programa de Monitorias continuou apresentando ótimos resultados,
sendo oferecidos para todas as áreas. O Programa reuniu 240 monitores em atuação nos
vários cursos, além de outros cerca de 500 monitores atuando especificamente nos seus
cursos.
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4.2.1.4. Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito dos cursos superiores
4.2.1.4.1. Ensino - Graduação
A CPA constatou que as atividades oferecidas aos alunos dos cursos de graduação
foram amplas e cobriram diversas áreas de conhecimento. Ao longo do processo, pode
aferir a percepção do estudante em suas atividades acadêmicas:

Figura 14 – Resultados do PAA 2018 – Visão Aluno Graduação

Os cursos de graduação desenvolveram centenas de atividades ao longo do ano de
2018, em todos os campi da UNINOVE, agregando qualidade aos cursos, atualização
profissional aos alunos, diálogo com o mundo do trabalho e intercâmbio com a sociedade
civil organizada. Segue abaixo, um resumo dos principais eventos registrados pelas áreas,
ao longo do ano, que geraram visibilidade e reconhecimento para os cursos:

ÁREA
SAÚDE
TODAS
GERENCIAIS
TODAS
AMBIENTAL

VISIBILIDADE EXTERNA
PROFESSORA EXPLICA NO “BEM ESTAR” COMO CUIDAR
DOS PULMÕES
ALUNOS DO CHANNEL NINE EMBARCAM PARA OS ESTADOS
UNIDOS
ALUNOS DO CURSO DE TURISMO VISITAM A 45ª ABAV
ONG ENSINA ALUNOS DO PRIUNI A CONTAR HISTÓRIAS
MESTRADOS FOCAM NO SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA

MÊS
JANEIRO
JANEIRO
MARÇO
MARÇO
ABRIL
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EDUCAÇÃO

LUIZ RUFFATO COM ALUNOS DE LETRAS/INGLÊS
MEDICINA MAUÁ E PREFEITURA JUNTAS NO DIA MUNDIAL
SAÚDE
DA SAÚDE
SAÚDE
MUTIRÃO DE SAUDE DA PMSP, SMS, SMADS E UNINOVE
PARCERIA COM ONG AMIGOS DO BEM ENGAJA ALUNOS EM
TODAS
AÇÃO SOLIDÁRIA NA UNINVOE
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO E
TODAS
UNINOVE - BOLSAS DE ESTUDO PARA JOVENS
ALUNOS DO PRIUNI TEM FORMAÇÃO COM GRANDES
TODAS
LIDERES
TODAS
CIRO GOMES FALA SOBRE OS DESAFIOS BRASILEIROS
UNINOVE SEDIA 19º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SAÚDE
EM SP
SAÚDE
MUTIRÃO DE SAÚDE VENEZUELANO
SAÚDE
XIII COMA
UNINOVE REALIZA CAMPANHA PARA VACINAÇÃO CONTRA
SAÚDE
GRIPE
UNINOVE DIVULGA TRIAGENS ODONTOLÓGICAS PARA O 2°
SAÚDE
SEMESTRE DE 2018
SAÚDE
UNINOVE PROMOVE MUTIRÃO DE SAÚDE
TODAS
PRIUNI EDUCAÇÃO EMOCIONAL DA IYF
2º EDIÇÃO COZINHYA DO IMIGRANTE RECEBE AHMED
TODAS
EBRAB, DO LÊMEN
ALUNO DE DESIGN DA UNINOVE RECEBE PRÊMIO DA TOK
EXASTAS
&¨STOK
INFORMÁTICA LEVEL 9 E O MUNDO DOS GAMES
PARCERIA UNINOVE-TMaxSoft PROMOVE FORMAÇÃO DE
INFORMÁTICA
BANCO DE DADOS
CORREGEDORIA E UNINOVE JUNTAS EM PRÁTICAS
DIREITO
DESPORTIVAS
EDUCAÇÃO UNINOVE E EMEI CELEBRAM PARCERIA
MESTRADO EM CIDADES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS
EXATAS
PROMOVE CONFERÊNCIA
GERENCIAIS ADM GANHYA RALLY DO CONHECIMENTO
HERÓDOTO BARBEIRO E CAIO MIRANDA FALAM SOBRE A
GERENCIAIS
ONDA DE NOTÍCIAS FALSAS
ALUNOS DE COMÉRCIO EXTERIOR APRESENTAM PROJETOS
GERENCIAIS
EM FEIRA
GERENCIAIS UNINOVE PREMIA ALUNOS DE JORNALISMO
GERENCIAIS ALUNOS DE PP E RÁDIO E TV SÃO PREMIADOS
CONGRESSO EM SBC PROMOVE PALESTRAS E SIMULADO
SAÚDE
DE RESGATE COM SAMU E AGUIA
TODAS
EU DAQUI A 4 ANOS
GERENCIAIS ALUNOS DE RH APLICAÇÃO AVALIAÇÃO DE POTENCIAL

ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
MAIO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JUNHO
JULHO
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GERENCIAIS

JORNALISTA DA FOLHA FALA DE REDAÇÃO E ESTILO
CIRCUITOS DE PALESTRAS DE TECNOLOGIA PARA GESTÃO
GERENCIAIS
ORGANIZACIONAL
SAÚDE
ALUNOS DE MEDICINA FAZEM FESTA JUNINA
COMANDO DO POLICIAMENTO DEBATE PREVENÇÃO E
TODAS
COMBATE AO CRIME
ENCONTRO DE POLOS PARCEIROS É REALIZADO NO
EAD
CAMPUS VERGUEIRO
ALUNOS DO DESIGN UNINOVE SÃO OS GRANDES
EXATAS
CAMPEÕES
UNINOVE RECEBE PROFESSOR MICHAEL HAMBLIN, DE
GERENCIAIS
HARVARD
INFORMÁTICA GUOB TECHY DAY 2018
PREFEITURA DE SBC REALIZA 1º FÓRUM DA ATENÇÃO
SAÚDE
BÁSICA
DOUTORANDA DA UNINOVE RECEBE PRÊMIO EM
SAÚDE
CONGRESSO NOS EUA
SAÚDE
UNINOVE REALIZA A I INTERMED9 DE MAUÁ
TODAS
ALUNOS DA UNINOVE SÃO PREMIADOS EM CONGRESSO
GERENCIAIS 16º WAKE UP: AGITAÇÃO E PREMIAÇÃO
SAÚDE
UNINOVE REALIZA HOSPITAL DO URSINHO
SAÚDE
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA IMPLANTE ODONTOLÓGICO
PROFESSOR GERALDO ALCKMIN MINISTRA AULAS EM
SAÚDE
CAMPI DE MEDICINA UNINOVE
TODAS
UNINOVE PREMIA ALUNOS DO CHANNEL 9

JULHO
JULHO
JULHO
JULHO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
AGOSTO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO
DEZEMBRO

Tabela 12 – Eventos em todas as áreas que geraram visibilidade da instituição na sociedade civil

A CPA pode constatar que os cursos, em todas as áreas do conhecimento,
realizaram as atividades acadêmicas previstas em seus Projetos Pedagógicos de Curso,
relacionadas às semanas de curso, com convidados externos e experts da área profissional,
promoveram palestras, encontros e debates, além de realizar visitas técnicas, oficinas e
workshops que complementam as atividades de Ensino promovidas em sala de aula.
Em 2018, a CPA começou a fazer a pré-testagem de um instrumento de avaliação
para verificar a contribuição das salas do futuro no desempenho discente, na visão do
próprio aluno:

Pergunta
Percebo que estou desenvolvendo habilidades da minha profissão
Percebo a aplicação prática do que aprendo na aula
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Percebo a importância do trabalho em grupo
Sinto-me seguro para participar das atividades em sala
A sala do futuro é um diferencial para minha aprendizagem
Percebo que me destaco quando pesquiso o tema da aula
Reconheço que os professores recomendam leituras para a aula seguinte
Reconheço a importância do USEAVA para minha aprendizagem
Percebo que minhas opiniões são valorizadas pelos professores
Utilizo a Biblioteca presencial e digital para os meus estudos
Figura 15 – Novo IAT em teste para avaliar a aprendizagem nas salas do futuro

O gráfico abaixo apresenta os resultados iniciais, obtidos na testagem aplicada nos
meses de outubro e novembro:

Figura 16 – PAA com os resultados preliminares do IAT em teste

4.2.1.4.2. Ensino – Pós-graduação lato sensu
A área de Educação Continuada oferece cursos de especialização e de extensão
nas áreas de Gestão em Negócios, Saúde, Educação, Exatas e Tecnologia. A CPA
acompanhou a visão do aluno de pós-graduação por meio dos instrumentos que
disponibilizou a esse segmento:
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Figura 17 - Resultados do PAA 2018 – Visão Aluno Lato Sensu

4.2.1.4.3. Ensino – Pós-graduação stricto sensu
O ensino nos Programas e cursos de Mestrado e Doutorado continua a compor
uma das principais áreas de excelência da UNINOVE, conforme pode constatar a CPA.
Distribuídos em 13 Programas e 21 cursos, os alunos contam com apoio para a Pesquisa,
com bolsa de estudos integral, apoio para a produção científica, professores qualificados
e reconhecidos no meio científico e resultados expressos nos excelentes conceitos obtidos
junto à CAPES.
O nível de satisfação alunos dos cursos de pós-graduação stricto sensu, pode ser
constatado, por meio dos resultados do PAA:

Figura 18 - Resultados do PAA 2018 – Visão Aluno Stricto Sensu

77

4.2.1.5. Pesquisa
A Política de Pesquisa da UNINOVE está pautada em princípios consoantes com
as constantes mudanças do Ensino Superior e da sociedade contemporânea e global, para
enfrentar com êxito os novos desafios e cenários que se delineiam. Esses princípios levam
em conta:
- Desenvolvimento de práticas e ações qualitativas no Ensino, na Pesquisa, na
Extensão e na gestão universitária, com ênfase na ética e no compromisso social;
- Valorização do ser humano a partir de sua comunidade docente, do estudante,
do colaborador e de outros;
- Respeito à pluralidade e diversidade de ideias, fundamentais para crítica e
construção de novos conhecimentos;
- Opção pelo diálogo franco e aberto, capaz de favorecer condições ambientais
satisfatórias que estimulem a aplicação de teorias e experiências;
- Estímulo à criatividade, à convivência (interação) e à cooperação, bases da
ampla cultura universitária;
- Capacitação do potencial humano, com formação continua, de modo que
favoreça a integração dos processos acadêmicos e administrativos;
- Realizações efetivas que promovam o desenvolvimento social, cultural,
científico e tecnológico da sociedade em geral.
A Política de Pesquisa está comprometida com:
- Estruturação e consolidação da Diretoria de Pesquisa com suas unidades de
apoio à Instituição, aos pesquisadores e à comunidade científica, suas funções, objetivos
e procedimentos;
- Definição e revisão contínua de sua política interna, seus parâmetros, metas e
critérios;
- Criação de base de dados, com arquivo e documentação da memória histórica da
pesquisa institucional de docentes e da iniciação científica, desde sua origem, para estudo
e consulta;
- Organização de novos grupos de pesquisa, com acompanhamento dos projetos
de pesquisa, em fluxo contínuo;
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- Apoio ao comitê científico multidisciplinar de pesquisa com caráter consultivo,
para avaliar e oferecer pareceres técnico-científicos de mérito aos novos projetos dos
grupos de pesquisa;
- Integração com o Comitê de Ética – orientado pelo CONEPE (Conselho
Nacional de Ética em Pesquisa) – para dar pareceres sobre pesquisas e experimentos com
seres humanos;
- Criação de uma unidade de apoio ao pesquisador, com o objetivo de ajudar nas
orientações necessárias à elaboração de projetos, busca de apoio complementar e/ou
financiamento às agências de fomento à pesquisa, preenchimento de formulários e
oferecimento de orientações gerais;
- Acompanhamento dos resultados das pesquisas, por meio da avaliação de seus
relatórios parciais e finais;
- Apoio à divulgação dos resultados de pesquisa por meio de uma política editorial
institucional (publicações e periódicos existentes) e intercâmbio com agências e editoras
nacionais e estrangeiras;
- Intercâmbios e parcerias com instituições de ensino e pesquisa e outras do
terceiro setor e da sociedade civil em geral, para troca de experiências práticas e
estabelecimento de convênios;
- Organização de seminários internos de estudo e troca de experiências entre os
pesquisadores, com caráter multi e interdisciplinar;
- Organização e realização de seminários e colóquios para explicitação e
divulgação da política de pesquisa institucional;
- Organização e realização de seminários temáticos, nas diversas áreas, regionais
e nacionais, em parcerias ou não, com instituições de ensino e pesquisa, nacionais e
internacionais, para divulgação de resultados das pesquisas internas e externas.
A Política de Pesquisa na UNINOVE se desdobra no apoio aos alunos para o
despertar e desenvolvimento da pesquisa desde o início até a sua consolidação, ou seja,
desde a graduação, aos alunos dos cursos de metrado e doutorado, até os de pósdoutorado, serve como uma linha de apoio, suporte e estímulo para o desenvolvimento
de importantes projetos e a formação de pesquisadores, tanto com recursos próprios,
quanto das principais agências de fomento do estado e do país.
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O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) e o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação (PIBITI/CNPq) é um programa voltado à Iniciação Científica de novos talentos
em todas as áreas do conhecimento. É coordenado diretamente pela UNINOVE e voltado
aos alunos de graduação.
O programa conta atualmente com uma quota de 25 bolsas, e tem como metas:
a) o incentivo à formação acadêmica, privilegiando a participação ativa de bons
alunos em projetos de pesquisa;
b) o desenvolvimento de projetos com qualidade acadêmica e mérito científico,
por meio de orientação adequada e individual;
c) a criação de condições favoráveis à continuidade da formação do aluno, de
modo particular em nível de pós-graduação;
d) possibilitar maior interação entre a graduação e a pós-graduação.
O programa é desenvolvido mediante quotas de Bolsas de Iniciação Científica
oferecidas pelo CNPq. Como contrapartida institucional, a UNINOVE, oferece quotas
adicionais de Bolsas de Iniciação Científica (FAPIC/UNINOVE e FAPITI/UNINOVE) e
organiza anualmente o seu Encontro de Iniciação Científica e o Seminário Nacional de
Pesquisa. As quotas oriundas dessa fonte são normatizadas por edital.
4.2.1.5.1. Escola da Ciência
A Escola da Ciência da UNINOVE está concebida como um centro de excelência
para o ensino, a pesquisa e a extensão de atividades científicas, compatíveis com a grade
pedagógica dos cursos de graduação, nas mais diversas áreas de conhecimento. O seu
caráter inovador é contar com o envolvimento sistemático dos programas de Mestrado e
Doutorado na execução de linhas e projetos de pesquisa, atividades de iniciação científica
e disciplinas, inseridas na rede de atividades regulares da graduação.
As atividades mais avançadas de pesquisa não são normalmente compartilhadas
com a graduação, particularmente com os estudantes, exceto na iniciação científica. A
expectativa para a Escola da Ciência é a construção de um conteúdo estruturado de ensino
de ciência e de pesquisa na graduação, com base na experiência dos programas de pósgraduação. O elemento pedagógico inovador é a criação de uma referência interna e
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externa para a introdução do pensamento científico sistemático e criativo, contribuindo
não só para ampliar o desempenho educacional de toda a universidade, mas também para
criar um diferencial de qualidade na formação de estudantes. Para tanto, o enfoque
pedagógico é submeter o estudante não somente a um projeto isolado de iniciação
científica, mas também a disciplinas e outras atividades integradas que o vinculem de fato
à atividade de pesquisa e às perspectivas profissionais que esta atividade pode propiciar.
O objetivo da Escola da Ciência é preparar estudantes de graduação para as
atividades de metodologia, práticas e técnicas da pesquisa científica em diferentes áreas
do conhecimento: educação, administração, saúde, engenharia e gestão de projetos. Para
cada área serão oferecidas uma disciplina de metodologia e uma disciplina temática (que
terão 60 horas aula), que buscam ensinar tópicos avançados para reflexão das pesquisas
que dão embasamento teórico e prático às profissões. Ademais, com base neste
treinamento, os alunos serão monitorados e incentivados a propor projetos de iniciação
científica, possibilitando um treinamento prático que em muito poderá habilitá-lo a
exercer atividades mais avançadas em ciência, além de eventualmente seguir carreira
acadêmica e de pesquisa.
Cada grupo de 5 (cinco) alunos serão tutorados por um orientador (a) acadêmico,
designado (a) dentre o Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, no
período em que estiverem fazendo o curso, no sentido da elaboração do projeto de
pesquisa.
4.2.1.5.2. Produção Científica
Em 2018, a CPA teve a oportunidade de constar, pelos resultados encaminhados
pela Diretoria de Pesquisa, que a Instituição executou com sucesso ações orientadas por
sua política de pesquisa. Ao longo do ano, registrou os seguintes resultados:


810 Projetos, de 432 docentes, submetidos para o Edital Projetos de Pesquisa
docente;



6.819 Alunos participantes no edital para processo seletivo de alunos e para
concessão de bolsas de Iniciação Científica PIBIC/CNPq, PIBIT/CNPq,
FAPIC/UNINOVE e FAPIT/UNINOVE;
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111 Grupos certificados com alterações de grupos de pesquisa no diretório de
grupos do CNPq aos líderes de grupos, totalizando, 111 grupos certificados;



896 Bolsas Acadêmicas concedidas ao programa de Incentivo à Formação de
Futuros Pesquisadores - Bolsas Acadêmicas de Pós-Graduação Stricto Sensu, para
custeio das taxas escolares;



199 Bolsas de Mestrado e Doutorado oriundas programa PROSUP/CAPES;



07 Bolsas de pós-doutorado para programas de Pós-graduação Stricto Sensu
Acadêmicos.
As tabelas abaixo apresentam os dados sintéticos dos Grupos de Pesquisa, Linhas

de Pesquisa, Projetos de Pesquisa, Discentes em Iniciação Científica, Docentes
Pesquisadores, Encontros de Iniciação Científica e Seminário Nacional de Pósgraduação:

Tabela Síntese

2018

Grupos de Pesquisa

111

Linhas de Pesquisa

253

Projetos de Pesquisa

810

Discentes em Iniciação Científica
Docentes Pesquisadores
Encontro de Iniciação Científica

6.819
432
2018

Ciências Biológicas

49

Ciências da Saúde

239

Ciências Exatas e da Terra

52

Ciências Humanas

94

Ciências Sociais Aplicadas

161

Engenharias

32

Linguística, Letras e Artes

12

Ciências Agrárias

2

Submissões

650

Seminário Nacional de Pós-graduação

2018

Ciências Biológicas

8

Ciências da Saúde

18

Ciências Humanas

32

Ciências Sociais Aplicadas

31

Engenharias

0

Linguística, Letras e Artes

4
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Ciências Exatas e da Terra
Ciências Agrárias
Submissões

13
1
107

Tabela 13 – Resumo dos resultados da área científica em 2018

4.2.1.6. Extensão
As políticas de extensão na UNINOVE estão consolidadas, possuem amplitude e
alcançam a comunidade externa e interna, por meio da atuação sistematizada dos alunos,
orientados pelos seus professores, em todos os níveis e cursos da instituição. Além dos
atendimentos promovidos, especialmente, pelos cursos da área de Saúde e Direito, vários
outros cursos promovem atendimentos, em projetos que têm impacto social, como os
cursos de Informática que promovem cursos de inclusão digital e de ciências contábeis
que auxiliam a comunidade no preenchimento do formulário do Imposto de Renda. A
CPA constatou que diversos outros projetos de extensão são realizados no âmbito dos
cursos oferecidos por meio de realizações oriundas de um componente curricular
denominado Projeto Integrador, no qual os alunos, frequentemente, estudam casos,
situações, problematizações, entre outros, que envolvem situações, comunidades e
instituições reais que demandam uma intervenção em busca de melhorias.
4.2.1.6.1. Atendimentos à comunidade na área de saúde
Desde o último ciclo avaliativo, a CPA pode constatar que a UNINOVE vem
ampliando os serviços prestados nos Ambulatórios Integrados de Saúde permitindo
atendimentos médicos de Promoção à Saúde (Promoção à Saúde Geral Adulto, Promoção
Geral à Saúde Criança, Prevenção de Risco Cardiovascular e Distúrbios Nutricionais e
Sedentarismo), Pediatria, Saúde Mental, Psiquiatria, Clínica Médica, Dermatologia,
Hematologia,

Pneumologia,

Urologia,

Otorrinolaringologia,

Endocrinologia,

Gastroenterologia, Oftalmologia, Psicologia Médica, Alergia, Nefrologia, Ambulatório
de Hipertensão, Ambulatório do Sono, Ambulatório do Tabagismo, Liga de Geriatria,
Liga de Neurologia, Liga de Psiquiatria e Síndrome Metabólica.
Os Ambulatórios Integrados de Saúde constam no Cadastro Nacional dos
Estabelecimentos de Saúde – CNES (nº 7252455). Este se caracteriza como base para
operacionalizar os Sistemas de Informações em Saúde vinculada ao Ministério da
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Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde/ Departamento de Regulação, Avaliação e Controle,
sendo imprescindíveis ao gerenciamento de um serviço de saúde eficaz e eficiente.
Propicia ao gestor o conhecimento da realidade da Rede Assistencial existente e suas
potencialidades,

visando

auxiliar

no

planejamento

em

saúde,

em

todos

os níveis de governo, bem como dar maior visibilidade ao controle social a ser exercido
pela população. O CNES visa disponibilizar informações das atuais condições de
infraestrutura de funcionamento dos Estabelecimentos de Saúde em todas as esferas, ou
seja, - Federal, Estadual e Municipal.
Em 2018, diversas parcerias foram firmadas ou mantidas com instituições, com
vistas à promoção de saúde da população. São elas: APROCIMA - Sagrado Coração de
Maria; Associação Bandeirantes; Associação Educacional para Múltipla Deficiência;
Associação para Profissionalização, Orientação e Integração do Excepcional; Associação
Paulista de Assitêcnia à Mulheres; Caritas; Casa de passagem Terr Nova; Casa de
Repouso São José de Pirituba; Casa Guadalupe; Cejusc Barra Funda; Cejusc Santo
Amaro; Centro Comunitário de Perus; Centro de Acohida Mulheres Situação de Rua
Brigadeiro; Centro de Acolhida Casa Verdade; Centro de Acolhida Moradsa São João;
Centro de Acolhida Nova Vida; Centro de Convivência de Crianças e Adolescentes Irmãs
Carmelitas; Centro de Educação Infantil Fernanda; Centro de Educação Infantil São
Miguel; Centro de Integração da Cidadania (CIC) do Imigrante; Centro de saúde da
Faculdade de Saúde Pública – USP; CIEJA - Campo Limpo; Colégio João Paulo I;
Colégio Julio Verne; Colégio Olga Ferraz; Colegio Uninove Vila Maria; Complexo
Hospitalar Mandaqui; Exército da Salvação; Faculdade de Medicina da Santa Casa de
São Paulo; Fundação Vida e Esperança; Grupo Chaverim/Clube A Hebraica - adultos
com deficiência intelectual e outras psicopatologias; Guarda Civil Metropolitana; Igreja
Candelária; Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; Instituto de Desenvolvimento de
Educação e Saúde; Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo; Instituto
do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho; Instituto Médico Legal – Butantã; Instituto
Médico Legal – Clínicas; Instituto Rogacionista; Leão XIII - Centro de Convência ao
Idoso; Mariá´s mulheres vitimas de violência; Ministério Publico - Promotoria Santana;
Núcleo de Prevenção à Violência - Santana de Parnaíba; Núcleo Morungaba; ONG
Mulheres aa Luz; Projeto Divas- acolhimento à paciente oncológica; Recifavela;
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Recifran; Residencial Pacaembu - ILP para idosos; Secretaria da Administração
Penitenciária; Secretaria Mucipal de São Paulo; Serviço de Acolhimento Institucional
para Crianças e Adolescentes; Serviço Funerário da Prefeitura de São Paulo; Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial; Serviço Promocional e Social da Paróquia de Santa
Cecilia; Tribunal de Justiça de São Paulo; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo;
Unidade de Longa Permanências Para Idosos - Lar Cora Coralina.
O atendimento a população, promvido pela área de Saúde, tem forte impacto para
melhoria da qualidade de vida da comunidade externa. Esse fator pode ser inferido, com
base dos números aprsentados pelas áreas:

CURSOS

MEMORIAL

VILA MARIA

VERGUEIRO

TOTAL

ENFERMAGEM

12.580

16.354

21.804

50.738

ESTÉTICA

1.188

-

450

1.638

332 (VG)
FARMÁCIA

117

365

185 (VP)

1.454

155 (SA)
FISIOTERAPIA

6.353

10.103

-

16.456

MEDICINA

22

3.703

2.197

5922

NUTRIÇÃO

752

863

530

2145

ODONTOLOGIA

-

-

141.087

141.087

PSICOLOGIA

-

494

8.501

8995

RESIDÊNCIA MULTI

17

2.161

6.375

8553

SERVIÇO SOCIAL

-

15

208

223

TOTAL

21.029

34.358

181.824

237.211

Tabela 14 - Atendimentos realizados em 2018/1
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CURSOS

MEMORIAL

VILA MARIA

VERGUEIRO

TOTAL

ENFERMAGEM

23.212

14.298

29.102

66.612

ESTÉTICA

1.653

0

12

1.665

FARMÁCIA

513

1.190

2.149
(VG, SA e VP)

3.852

FISIOTERAPIA

6.913

10.558

0

17.471

MEDICINA

0

2.594

2.082

4.676

NUTRIÇÃO

1.013

1.724

1.074

3.811

ODONTOLOGIA

0

0

154.826

154.826

PSICOLOGIA

0

647

10.870

11.517

RESIDÊNCIA MULTI

14

0

13.039

13.053

SERVIÇO SOCIAL

0

427

415

842

TOTAL

33.318

31.438

213.569

278.325

Tabela 15 - Atendimentos realizados em 2018/2

Total de atendimentos em 2018
MEMORIAL VILA MARIA VERGUEIRO TOTAL
54.347

65.796

395.393

515.536

A CPA pode comparar os números apresentados em 2017 e estimar o percentual
de crescimento de um ano para o outro:
ANO
2018
2017
% DE CRESCIMENTO

MEMORIAL
54.347
23.278
43%

VILA MARIA VERGUEIRO
65.796
395.393
46.415
232.987
71%

59%

TOTAL
515.536
302.680
59%
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Na comparação entre os anos de 2017 e 2018, percebe-se que houve um aumento
significativo, tanto em cada uma das unidades, quanto no total realizado em todas as
áreas, superando a marca de meio milhão de atendimentos em 2018.

4.2.1.6.2. Atendimento à comunidade na área jurídica
O Serviço de Assistência Jurídica UNINOVE – SAJU é uma unidade acadêmica
integrante dos Núcleos de Práticas Jurídicas do curso de graduação de Direito da
Universidade Nove de Julho, destinada fundamentalmente a prestar serviços à
comunidade, contribuindo para a formação ética e humanística do discente para que possa
compreender e intervir em diferentes problemáticas sociais. O trabalho é realizado nos
escritórios modelos que oferecem atendimento jurídico gratuito à comunidade carente
circunvizinha dos Campi Vila Maria, Memorial, Vergueiro e Santo Amaro nas áreas Cível
e Penal, nos termos da lei, ou seja, às pessoas cuja renda familiar não supere três salários
mínimos. Segue o panorama de atendimentos realizados em 2018:
Campus Vila Maria
Área Cível
Número de pessoas atendidas: 2452
Número de encaminhamentos da Defensoria: 300
Número de ações propostas: 357
Número de audiências realizadas: 118
Número de ações em Andamento: 1033

Campus Memorial
Área Cível
Número de pessoas atendidas: 1471
Número de encaminhamentos da Defensoria: 300
Número de ações propostas: 306
Número de audiências realizadas: 158
Número de ações em Andamento: 655
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Área Penal
Número de pessoas atendidas: 652
Número de encaminhamentos da Defensoria: 300
Número de audiências realizadas: 297
Número de ações em Andamento: 299

Campus Santo Amaro
Área Cível
Número de pessoas atendidas: 494
Número de encaminhamentos da Defensoria: 300
Número de ações propostas: 157
Número de audiências realizadas: 44
Número de ações em Andamento: 568
Unidade de Avançada de Atendimento Judiciário – UAAJ
A parceria celebrada entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a
Universidade Nove de Julho, ampliou e deu celeridade aos serviços jurisdicionais.
Destinada a receber pedidos de alimentos e realizar audiências de conciliação na área
cível, tem por objetivo facilitar a resolução de conflitos nas áreas cível e de família e
promover a “cultura de conciliação”.
Reclamações Pré-Processuais
Entrada de reclamações: 4.091
Audiências Agendadas: 5.876
Audiências completas (compostas por reclamantes e reclamados): 3.942
Acordos: 2.556

4.2.2. Comunicação com a Sociedade
A CPA encontrou ampla evidência de que a UNINOVE manteve uma política de
comunicação e transparência com a sociedade. Para isso, utilizou-se de canais de
comunicação, da promoção de cursos e eventos abertos à comunidade, parcerias com
88

instituições que resultaram em centenas de projetos e ainda. Além disso, a CPA conta
com membros efetivos que representam a sociedade civil organizada. Outro aspecto
importante é a participação da instituição em editais públicos que se revertem projetos de
promoção ao bem-estar da comunidade, como o Programa Mais Médicos e o PIBID –
Programas Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.
4.2.2.1. Portal de Conteúdo UNINOVE
O principal meio de comunicação inicial com a comunidade se dá pelo Portal de
Conteúdo institucional (http://www.uninove.br/). O Portal concentra as principais
informações da UNINOVE sobre cursos, programas, atividades, notícias, eventos, acesso
à TV UNINOVE, Processo Seletivo, Bolsa e Convênios, além de propiciar o acesso aos
serviços como Central do Aluno, Central do Professor e Área do Colaborador

Figura 19 - Amostragem do Portal de Conteúdo UNINOVE

4.2.2.2. Informação e Conectividade na TV UNINOVE
Inscrita desde 29 de junho de 2006, com um canal corporativo oficial no YouTube
(https://www.youtube.com/user/uninove), a TV UNINOVE, registrou quase 60 milhões
de visualizações, sendo que ao final de 2017, possuía aproximadamente de 32 milhões
visualizações. Dessa forma, apenas em 2018, o acesso ao canal quase que dobrou,
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demonstrando o alcance desse tipo de mídia social, como ferramenta de comunicação
com a sociedade.

Figura 20 - TV UNINOVE: número de inscritos e número de visualizações

4.2.2.3. Aplicativos para Mobile e conteúdos responsivos
Os aplicativos disponibilizados pela área de desenvolvimento da Instituição para
uso em dispositivos móveis foram intensamente utilizados pelos alunos, docentes e
técnicos-administrativos, tanto para responder aos Instrumentos Avaliativos – IAT –
quanto para facilitar as rotinas de estudos e de acesso às demandas cotidianas:

Figura 21 - Avaliação em tela de equipamento móvel
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4.2.2.4. Canais de Atendimento e Ouvidoria
A CPA também constatou que a instituição disponibiliza diversos canais diretos
de contato, tanto para a comunidade interna, quanto externa:

Figura 22 – Canal de Atendimento e Ouvidoria

Figura 23 – Ampla disponibilidade de meios de comunicação com a sociedade

4.2.3. Políticas de Atendimento aos Estudantes
As Políticas de Atendimento aos Estudantes estão consolidadas e orientaram
importantes ações em 2018, cujos resultados foram disponibilizados à CPA que, dessa
forma, pode constatar o impacto que possuem na vida acadêmica. Há uma ampla gama
de atendimentos que contemplam todos os aspectos da vida estudantil e dão suporte a sua
permanência no ambiente universitário, inclusive no que se refere aos recursos para
auxiliar a situação financeira dos alunos que assim necessitam.
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A CPA constatou que há equipes capacitadas e em permanente prontidão para
atendimento aos alunos, com autonomia para flexibilização de negociações para o
pagamento de pendências, de forma que o aluno encontre possibilidades dentro de suas
posses, até a concessão do PRIUNI, seu programa próprio de bolsas para inclusão
universitária. Além disso, em 2108 deu continuidade à oferta de vagas em programas já
consolidados como Programa Universidade para Todos - PROUNI, Programa de
Financiamento Estudantil - FIES, Escola da Família, Programa da Secretaria de Estado
da Saúde Jovens Acolhedores e Programa Bolsa Alfabetização.
4.2.3.1. Programa Channel 9 e Oficinas de Empregabilidade
O acesso ao estudo de Língua Estrangeira de Inglês – Programa Channel 9,
oferecido na modalidade a distância por meio da plataforma AVA UNINOVE, para todos
os estudantes, professores e funcionários da Instituição, atingiu o total de 224.488
inscritos em 2018, frente às 122.412 inscrições em 2017, e 106.359 inscrições no ano de
2016 (números totais, incluindo-se todos os módulos)
Conforme informado à CPA, desde 2017, o módulo Introduction deixou de ser
oferecido. A partir de então, os alunos passaram a ingressar no módulo Prep:
Módulo
Channel 9 - Introduction

2016
69.002

2017
13.020

2018

Channel 9 - Prep

16.124
13.012
3.008
1.021
891
698
587
106.359

84.413

177.185

19.191
3.067
303
178
124
99
122.412

41129
4699
672
376
231
196
224.488

Channel 9 - Basic I
Channel 9 - Basic II
Channel 9 - Intermediate I
Channel 9 - Intermediate II
Channel 9 - Intermediate III
Channel 9 - Advanced I
Total

Tabela 16 - Inscrições no Programa Channel 9 em 2018

Em 2018, 31 alunos com excelente desempenho no Programa Channel 9, foram
premiados com bolsas de estudos integral de inglês, assessoria institucional para obtenção
de visto americano, passaporte estrangeiro, transporte aéreo e acomodação gratuitos na
universidade norte-americana para realização de intercâmbio, por três semanas, no
English Language Institute, da Florida International University, localizado em Miami
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(EUA). Conforme apurou a CPA, houve expressivo aumento de bolsas, frente às 20
ofertadas em 2017.
O Programa Oficinas de Empregabilidade tem como objetivo oferecer aos alunos
ingressantes da UNINOVE, capacitação para o uso dos softwares mais comumente
utilizados por empresas e serviços, bem como capacitação para a elaboração de
currículos, apresentações pessoais e entrevistas de emprego, em português ou inglês.
Todos os estudantes têm a oportunidade de frequentar as Oficinas que são oferecidas
como suporte ao curso de idiomas Channel 9, em momentos presenciais de conversação
ou então para aprendizagem e treinamento de ferramentas de informática básicas e
específicas. Em 2018, a CPA pode constatar um aumento muito grande, na participação
dos alunos, já que o número de inscritos saltou de aproximadamente 51 mil alunos, para
mais de 90 mil em 2018, conforme os dados apresentados pelo Centro de Idiomas,
Informática e Artes, da UNINOVE:
OFICINAS
WORD E POWERPOINT
PORTUGUÊS: REGRAS E USO MÓDULO I
PORTUGUÊS: REGRAS E USO MÓDULO II
EXCEL - BÁSICO MÓDULO I
EXCEL - AVANÇADO MÓDULO II
MS PROJECT
DESENVOLVIMENTO WEB COM HTML
FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE WEB
INGLÊS - BÁSICO 1
INGLÊS - BÁSICO 2
INGLÊS: INTERMEDIÁRIO 1
INGLÊS: INTERMEDIÁRIO 2
Total

MATRICULADOS
2018/1
20485
9996
491
8011
4718
4091
1412
1695
28666
14415
3109
462
97.551

Tabela 17 – Dados sobre as Oficinas de Empregabilidade no primeiro semestre

OFICINA
ADOBE ILLUSTRATOR
ADOBE PHOTOSHOP E INDESIGN
AUTOCAD 2D
EXCEL - MÓDULO 1
EXCEL - MÓDULO 2
FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE WEB
INGLÊS - BASIC 1

MATRICULADOS
2018/2
1008
1344
769
12354
697
2021
16596
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INGLÊS - BASIC 2
INGLÊS - INTER 1
INGLÊS - INTER 2
PORTUGUÊS: REGRAS E USO - MÓDULO 1
WORD E POWERPOINT
ADOBE ILLUSTRATOR
PORTUGUÊS: REGRAS E USO - MÓDULO 2
MS PROJECT
DESENVOLVIMENTO WEB COM HTML
Total

24830
3606
655
6338
9250
1008
5617
4668
953
91.714

Tabela 18 - Dados sobre as Oficinas de Empregabilidade no segundo semestre

Em geral, os alunos continuaram avaliando as Oficinas como boas ou ótimas e
entendem a importância da participação para suas carreiras. O oferecimento de Oficinas
para treinamento em softwares mais específicos, como Adobe Ilustrador, MS Project e
Desenvolvimento WEB com HTML é resultado da avaliação dos coordenadores de curso,

em conjunto com os NDE, que aventaram tais possibilidades diante da realidade do
mundo do trabalho.
4.2.3.2. Programa de Nivelamento Conexão Saber
O Programa Conexão Saber, destinado principalmente aos alunos com
deficiências no conhecimento de conteúdos do ensino médio, como matemática, física,
química, biologia e língua portuguesa, manteve elevado índice de adesão, participação e
constante divulgação realizada pelos gestores de curso e docentes durante todo o ano. A
CPA constatou o adequado oferecimento do programa por meio da Central do Aluno, de
forma regular e acessível. Por meio das reuniões realizadas com coordenadores e NDE
de cursos de todas as áreas de conhecimento, concluiu que o programa atende as
expectativas, é bem avaliado em todos os seus aspectos e costuma ser indicado pelos
professores, na medida em que percebem a necessidade de algum aluno individualmente,
ou para toda a turma, ocasionalmente.
4.2.3.3. Central do Aluno e Registros Acadêmicos
As ações de orientação e divulgação dos serviços virtuais disponibilizados à
comunidade acadêmica por meio da Central do Aluno, Central do Professor e Portal
Institucional tiveram continuidade. Em 2018, foram registradas 377.154 requisições
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virtuais de um total de 644.243 registros de demanda, indicando que 59% das demandas
são realizadas de forma virtual. A tabela abaixo indica a quantidade de requisições
registradas pela Secretaria de Registros Acadêmicos – SRA UNINOVE:
Presencial

%
Atendimento
Presencial

Central
do
Aluno

%
Atendimento
Virtual

Entrega de Atividades
Complementares

9626

7%

136191

93%

145817

Atestado de Matrícula

9989

12%

76297

88%

86286

Histórico Escolar E Certificado
de Conclusão

9318

18%

42215

82%

51533

Transferências Internas

10476

31%

23793

69%

34269

Entrega Online de Documentos

175

1%

30845

99%

31020

Diploma

436

2%

24357

98%

24793

5607

38%

9305

62%

14912

1875

15%

10722

85%

12597

41

0%

12526

100%

12567

9699

81%

2232

19%

11931

9184

98%

175

2%

9359

705

21%

2625

79%

3330

36

1%

3016

99%

3052

324

12%

2472

88%

2796

2112

100%

0%

2112

1009

73%

372

27%

1381

4

27%

11

73%

15

39960

100%

-

0%

39960

Presencial

39238

100%

-

0%

39238

Presencial

38308
23607

100%
100%

-

0%
0%

38308
23607

Presencial
Presencial

21784

100%

-

0%

21784

Presencial

11727
7913

100%
100%

-

0%
0%

11727
7913

Presencial
Presencial

7184

100%

-

0%

7184

Presencial

Tipo de Solicitação

Conteúdo Programático Digitalizado
Cancelamento de Matrícula Em
Disciplina
Entrega Online de Documentos
Do Ensino Médio
Reembolso Aluno
Transferência de
Modalidade/Curso - Calouro
Atestado de Regularidade
Financeira
Certificado de Qualificação
Profissional
Regularização de Pendencia
Financeira
Cancelamento de Matrícula
Entrega Online de Contrato Do
Fies
Apostilamento
Entrega de Estágio
Extracurricular
Regime Domiciliar / Justificativa
de Faltas
Entrega de Documentos
Entrega de Ensino Médio
Entrega de Contrato de Estágio
Extracurricular
Trancamento de Matrícula
Bloqueio de Semestre
Comprovante de Colação de
Grau

Total de
Serviço Ofertado
Registros
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
Presencial
Presencial e
Virtual
Presencial e
Virtual
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Desistência de Curso Graduação
Atualização de Via de Acesso
Protocolo de Declaração de
Óbito
Justificativa Enade
Total

6532

100%

-

0%

6532

Presencial

173

100%

-

0%

173

Presencial

45

100%

-

0%

45

Presencial

2
267089

100%
41%

377154

0%
59%

2
644243

Presencial

Tabela 19 – Média diária de atendimento nas secretarias em 2018

A coordenação geral da Secretaria Registros Acadêmicos apresentou à CPA, um
projeto que começou a ser implantado em 2018, com vistas a oferecer um atendimento
ágil, de qualidade e com conforto tanto alunos da UNINOVE, quanto aos candidatos no
Processo Seletivo. O projeto tem como base, o conceito de que o ambiente de atendimento
ao aluno se configure em uma Central de Relacionamento. Para isso, além da capacitação
dos colaboradores nesse sentido, os espaços já contam com duas ‘salas do futuro’,
equipadas com Chromebooks, para o acolhimento aos candidatos ao Processo Seletivo,
em todos os campi. O Projeto Piloto no campus Vergueiro teve também uma readequação
física que está em estudo para que seja verificada a eficácia e o grau de satisfação dos
alunos em relação ao atendimento prestado.

Figura 24 – Setor de Atendimento da Secretaria – Projeto Piloto no campus Vergueiro
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Percebe-se o esforço da equipe para que o serviço de atendimento seja cada vez
mais ágil e satisfatório, especialmente, o presencial. Estima-se que um tempo médio
adequado é de 15 minutos e o setor se empenha para que essa meta seja atingida e
cumprida. Em relação ao atendimento telefônico durante o ano de 2018, foi registrado
melhoria no índice da agilidade de Atendimento, considerando que o tempo médio de
atendimento, estabelecido como satisfatório é de no máximo 8 minutos.
Abaixo, o gráfico apresenta o tempo médio de atendimento medido durante o ano:

Gráfico 3 – Tempo médio de atendimento telefônico em 2018

A CPA acompanha sistematicamente as ações propostas e planejadas pela equipe
da secretaria, pois, ao longo dos anos, sempre foi um item recorrente no PAA, como
fragilidade. Esse cenário vem sendo modificado e pode-se inferir, com base nos
resultados obtidos na pesquisa com o corpo discente que pode vir a se tornar uma
potencialidade da instituição e que o Projeto iniciado em 2018, corrobora com essa
percepção da CPA.
4.2.3.4. Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAPP
A UNINOVE possui um Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAPP próprio e
composto por uma equipe de psicólogos e educadores altamente capacitados e experientes
na matéria, além de dedicados integralmente ao apoio psicopedagógico em todos os
campi da Instituição.
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O caso de um aluno com dificuldade de aprendizado é, inicialmente, discutido
pela equipe de docentes que lecionam para aquele aluno. A reunião para discussão é feita
por iniciativa de um ou mais docentes da turma. Após discussão da questão e troca de
experiências quanto possíveis ações em sala de aula, se a equipe de docentes avaliar que
o aluno requisita um apoio psicopedagógico especializado para superar a dificuldade, o
caso é encaminhado à coordenação de curso. A coordenação de curso convoca, então, o
aluno para uma conversa reservada. Após este momento, a coordenação opta por orientar,
especificamente, os docentes sobre ações junto ao aluno para superação das dificuldades
ou, havendo ainda a hipótese da necessidade de apoio psicopedagógico, por encaminhar
o caso aos responsáveis pelo NAPP. O aluno é convidado para um primeiro encontro com
profissional do NAPP, em sala especial e reservada para este fim, no campus onde o aluno
está matriculado. A sala especial do NAPP, em cada campus, é localizada em local
discreto que preserva o aluno.
O serviço do NAPP é interdisciplinar especializado em dificuldades psíquicas e
emocionais associadas às necessidades educacionais de aprendizagem. Os profissionais
especializados das áreas da Psicologia e Pedagogia realizarão a identificação, a
avaliação, o encaminhamento e o atendimento do problema apresentado pelo aluno, que
vem prejudicando o seu rendimento acadêmico ou sua vida pessoal, em decorrência de
sua relação com os seus estudos. O principal objetivo do NAPP é fornecer todo o suporte
psicopedagógico necessário para que o graduando consiga ser bem-sucedido em seu
processo de aprendizagem e manter a sua saúde mental.
O NAPP apresentou à CPA, os números de alunos atendidos em 2018, o que não
corresponde à quantidade de atendimentos realizados, posto que muitos alunos usam os
plantões repetidamente. Segundo a coordenação, os dados foram obtidos a partir dos
registros oficiais, com questionário preenchido pelo usuário, sobre hábitos de estudo.
Porém, durante a reunião, foi explicado que dada a natureza desse atendimento, muitos
são realizados sem que o usuário tenha preenchido o questionário. Assim, os números
apresentados são amostrais, mas indicam à CPA que há procura por parte dos alunos e
atendimento disponível sempre que solicitado.
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Campus
MM
VG
VP
SA
VM
Total

NAPP 2018
Alunos atendidos Total de plantões (aproximado)
27
210
40
154
18
70
9
42
1
14
95
490

Tabela 20 – Relatório de Atendimentos do Núcleo de Apoio Psicopedagógico

4.2.3.5. Núcleo de Apoio à Saúde Mental Universitária (NASMU)
Estudos realizados em diversas regiões do Brasil indicam que estudantes
universitários estão expostos, durante sua formação acadêmica, a diversas situações
geradoras de estresse, depressão, ansiedade e suicídio. O despreparo do estudante para
lidar com estas situações pode trazer repercussões importantes em desenvolvimento
interpessoal, em seu desempenho acadêmico, em sua saúde e em seu bem-estar
psicossocial. Neste sentido, o Núcleo de Apoio à Saúde Mental Universitária terá como
objetivos avaliar, aconselhar e prestar atendimento psicológico junto à estudantes e
funcionários da Uninove que necessitarem de auxilio psicológico. O projeto foi
implantado ao final de 2017 e, desde então, têm seu fluxo acompanhado pela CPA.
4.3. Análise dos Dados e das Informações
A CPA pode constatar, com base nas informações disponibilizadas em todas as
dimensões, que as políticas acadêmicas continuaram a respaldar o forte desenvolvimento
institucional registrado em 2018. Há melhoria dos índices em todas as dimensões e
percebe-se o alinhamento das políticas acadêmicas, à missão institucional e ao PDI.
Ao analisar os dados dos egressos, a CPA pode constatar o aumento da inserção
profissional na área e na satisfação, em relação ao ano anterior, o que possibilita concluir
que os Projetos Pedagógicos dos Cursos estão em consonância com as DCN e que são
orientados para o mundo do trabalho.
A avaliação do desempenho discente pode ser aferida por instrumentos internos,
como a aplicação da ADDI – Avaliação do Desempenho Discente, uma prova que busca
acompanhar a evolução e complexidade de formação dos alunos em ciclos regulares,
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pensada e formatada pelos NDE e Colegiados dos cursos e que busca alinhar seus
resultados com o planejamento dos cursos. Os resultados geram ações nos cursos e,
especialmente, a construção de novos recursos de apoio em conteúdos distribuídos aos
alunos por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVAUNINOVE
As avaliações externas também contribuíram para indicar que os Projetos
Pedagógicos estão alinhados às propostas de formação discente. Os cursos que realizaram
o ENADE em 2017 e receberam os resultados em 2018 foram muito bem avaliados,
ficando com CPC 4 e 5, em sua maioria, conforme demonstrado e contribuindo
positivamente para o IGC da instituição (4,0).
A CPA pode constar que as políticas acadêmicas se desdobram em ações que
abrangem todos os cursos superiores de graduação, licenciaturas e tecnologias. O
Programa de Monitoria tem um grande engajamento por parte dos estudantes que
participam em várias fases ao longo de seus percursos, interagindo colaborativamente
com os colegas, atuando para fazer a diferença na aprendizagem de todo o grupo. Para
que as propostas pedagógicas funcionem efetivamente, os programas de nivelamento
precisam ser acessíveis e considerados pelos acadêmicos, pois é um meio para que o
aprender seja uma oportunidade democrática e acessível a todos. Novamente, as políticas
acadêmicas se mostraram eficazes, demonstrada pela rotina de acessos dos alunos, que
participaram das atividades do Conexão Saber.
O programa de empregabilidade oferecido pela instituição com vistas a qualificar
o jovem para o mundo foi outro ponto de suas políticas com merecido destaque.
Oportunizar a aprendizagem de outro idioma, no caso o inglês, e do uso de ferramentas
de informática a sua comunidade acadêmica alcançou mais de 90 mil alunos, que
frequentaram voluntariamente as Oficinas, reconhecendo a qualidade de seus programas,
aumentando suas chances ao buscarem uma colocação profissional.
Os cursos cumpriram com as atividades programadas para 2018. Foram centenas
de semanas acadêmicas, palestras com profissionais da área, apresentação de trabalhos,
feiras, exposições e visitas técnicas que contribuíram para o aprimoramento da formação
dos alunos da UNINOVE. Todos os eventos foram devidamente aprovados pelos
Colegiados.
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A área de Educação Continuada, além de proporcionar cursos em todas as áreas
do conhecimento em 2018 manteve a proposta de parcerias e proporcionou importantes
práticas profissionais para os alunos dos cursos de especialização e de aprimoramento
profissional.
A área de pós-graduação stricto sensu empenha-se em continuar contribuindo
solidamente para o avanço da ciência no Brasil. A produção científica e,
consequentemente, a publicação de artigos e livros, é uma das ações que integram o PEA
– Plano de Estudos Acadêmicos – assinado pelo aluno quando ingressa em um curso
stricto sensu da UNINOVE em contrapartida à bolsa de estudos que recebe e que custeará
100% das mensalidades. A internacionalização dos programas viabilizada por parcerias
com reconhecidas instituições de ensino em diversos países é outro diferencial de
qualidade percebido pela CPA. A oportunidade de fazer um programa de imersão em
outra instituição contribui para a sua investigação e agrega novos resultados aos trabalhos
em desenvolvimento.
A relação entre os programas de mestrado e doutorado e a área de graduação é
uma das políticas de ensino da instituição que pode ser verificada pelos 5.520 alunos da
graduação que participam, em 2018, de Projetos de Iniciação Científica. A UNINOVE
mantém diversos programas de Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica e
Inovação, como PIBIC e PIBITI / CNPq e FAPIC e FAPITI / UNINOVE
O programa Escola da Ciência, cujo objetivo é preparar estudantes de graduação
para as atividades de metodologia, práticas e técnicas da pesquisa científica em diferentes
áreas do conhecimento, reuniu 1500 alunos em 2018. Ao final, os estudantes já saem com
a definição de um projeto de iniciação científica e seu orientador.
A extensão como um braço da Universidade que se relaciona com a comunidade
evidenciou seu alcance pelos vultosos números que atingiu. Em suas clínicas na área de
saúde realizou mais de 500 mil atendimentos. Somando-se a isso, outros milhares de
atendidos pelo Serviço de Assistência Jurídica e Unidade Avançada de Atendimento
Judiciário e ainda no auxílio ao preenchimento do Imposto de Renda, Oficinas de Inclusão
Digital e Instituições Parcerias nos Projetos Sociais comprovam a contribuição que a
UNINOVE representa para a comunidade.
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O Núcleo de Apoio à Saúde Mental do Universitário, consolidou-se em 2018,
demonstram a preocupação institucional em aumentar cada vez mais a sua contribuição
com a saúde física e mental da população.
4.4. Ações com Base na Análise
As políticas acadêmicas estão institucionalizadas e orientam fortemente ações
muito importantes para dar suporte ao desenvolvimento institucional, percebe a CPA.
Trata-se de um eixo com desdobramentos que induzem diretamente a qualidade na
formação dos alunos. Assim, como base nos itens avaliados e destacados em 2018, a CPA
recomenda as seguintes ações:
 Avaliar o oferecimento das Oficinas de Empregabilidade;
 Avaliar o desempenho discente e docente nas Salas do Futuro;
 Avaliar o desempenho discente e docente frente às Metodologias Ativas de
Aprendizagem;
 Avaliar uso dos conteúdos da plataforma AVA como recurso adicional de
aprendizagem;
 Discutir, com vistas a aprimorar, o instrumento de coleta relativo ao
acompanhamento do egresso, sua inserção profissional no mercado de trabalho e
inserção na Educação Continuada;
 Manter as ações de incentivo à comunidade acadêmica para solicitações dos
serviços on-line disponibilizados pela Instituição;
 Manter os índices de crescimento na produção científica, projetos de pesquisa,
bolsas acadêmicas e bolsa de iniciação científica;
 Manter as ações voltadas à discussão, reflexão e propostas de melhorias com
vistas a melhoria do desempenho dos alunos no ENADE;
 Apoiar as ações derivadas dos resultados das Avaliações externas;
 Apoiar os estudos da área de Educação Continuada para avaliar e atualizar os
cursos disponibilizados;
 Dar continuidade à produção de novos conteúdos do AVA e USEAVA e à revisão
e manutenção dos tópicos já disponíveis;
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 Acompanhar índices de acesso ao Portal de Conteúdo institucional, avaliando suas
funcionalidades e possíveis novas demandas;
 Manter os índices de participação nos Programas Institucionais Channel 9 e
Conexão Saber;
 Manter o índice de crescimento no oferecimento e participação discente no
Programa de Monitoria;
 Manter o índice de melhoria no tempo de atendimento aos alunos na Secretaria de
Registros Acadêmicos;
 Acompanhar e avaliar as ações da secretaria no Projeto de Acolhimento.
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5. Eixo 4 - Políticas de Gestão
Neste eixo, a CPA avalia o desempenho institucional em relação às dimensões de
Políticas de Pessoal, Organização e Gestão da IES e Sustentabilidade Financeira
5.1. Metodologia
A metodologia utilizada para avaliar as políticas de pessoal é baseada na análise
de conteúdos obtidos em registros institucionais para avaliar o cumprimento dos planos
de formação e capacitação docente e do corpo técnico-administrativo. Os segmentos
consultados foram os gestores, docentes, NDE e técnicos-administrativos.
Para avaliar a Organização e Gestão da IES, a CPA se debruçou sobre os relatórios
Institucionais, Regimento e Estatuto, para fazer análise deste conteúdo. Os segmentos
consultados foram os gestores, docentes, NDE, alunos, técnicos-administrativos e
membros da sociedade.
Quanto à sustentabilidade financeira, a análise foi baseada nos conteúdos obtidos
nos registros institucionais sobre planejamento financeiro e orçamento. Para isso,
consultou o relatório financeiro, no qual verificou as receitas e despesas, e os relatórios
institucionais, para averiguar os recursos aplicados em programas de ensino, pesquisa e
extensão. Foram consultados gestores, docentes e NDE.
5.2. Desenvolvimento
5.2.1. Políticas de Pessoal
5.2.1.1. Corpo docente
A CPA constatou que a instituição investiu, fortemente, na atualização e
capacitação dos seus professores ao longo do ano. De um modo geral, abordando todas
as interfaces acadêmicas que tangem os docentes, a CPA pode constatar, por meios dos
instrumentos, que há um alto índice de satisfação conforme denota o gráfico abaixo:
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Figura 25 – Resultado PAA – Visão Docente

5.2.1.1.2. Oficinas de Capacitação Metodologias Ativas
Em 2018, as Oficinas de Capacitação para Metodologias Ativas foram
intensificadas e sistematizadas ao longo do ano. Toda a proposta foi voltada para
promoção de um trabalho integrado com o corpo docente de toda a instituição. Além dos
trabalhos promovidos pelos NDE, a instituição possibilitou uma vivência multidisciplinar
que foi muito bem vista pela comunidade acadêmica. Desde 2017, quando a UNINOVE
começou a promover uma mudança em seus parâmetros pedagógicos com a implantação
das chamadas salas do futuro, executando as ações propostas em seus processos de
autoavaliação para adotar uma nova atitude diante da sala de aula, voltada para um aluno
da nova geração e estimular uma postura inovadora do professor, para buscar outras
maneiras para ensinar, vem sendo o compromisso institucional.
As metodologias ativas são aplicadas com o uso de diversas técnicas de aula,
chamadas também de roteiros de aula, que se baseiam na responsabilização do aluno
sobre seu aprendizado. Esse é um processo que deve provocar, instigar e propor, com
abordagens variadas, a interação do aluno com seu grupo e com uma situação que
desenvolva habilidades e atitudes e que junto à recepção de conteúdos, virá a dotar o
estudante da competência estabelecida para cada conteúdo programático.
O formato das salas de aula do futuro proporciona a interação e, por isso, a
exposição tradicional por longos períodos pode se tornar desgastante. É favorável, neste
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caso, a aplicação de técnicas que mesclem momentos de ensino teórico com outros de
atividades práticas e interativas com seu grupo.
Com o apoio do centro de Idiomas, Informática e Artes (CIIA), a UNINOVE
promoveu a capacitação de centenas de professores, conforme o quadro abaixo:
Data base/2018
05 de fevereiro
31 de julho
03 de agosto
1 de setembro
25 de setembro

Carga Horária
16 horas
10 horas
5 horas
5 horas
10 horas
Total/2018

Nº de Professores
1027
223
111
19
19
1.399

5.2.1.1.2.1. Dispositivo para Gestão de Aula - UNINOVE
A CPA pode verificar que também houve fortalecimento nas Oficinas de
Capacitação para uso da ferramenta Gestor de Aulas. Para o trabalho do professor,
especialmente para preparar e ministrar aulas nas salas do futuro, a equipe de criação da
área de Tecnologia de Informação e Comunicação da UNINOVE disponibilizou, em
2018, um aplicativo amigável que concentra o controle e monitoramento das tarefas
pertinentes às metodologias ativas de aprendizagem, assim como mensagens e
orientações aos grupos de alunos para auxiliar a sequência de atividades escolhida pelo
professor. A ideia é que o professor possa ter uma ferramenta específica para gerenciar
seu planejamento e fazer a gestão de sua aula em ambiente virtual conectado e acessível,
de forma que possa aplicar, não apenas uma ou outra metodologia obrigatoriamente, mas
que possa decidir e utilizar técnicas que serão mais interessantes e que respondam mais
diretamente aos seus objetivos. Em 2018, 1.103 docentes participaram da capacitação
para o uso pleno do Gestor de Aulas.
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Figura 26 – Amostra da tela do gestor de aulas na capacitação docente

5.2.1.1.2.3. Formação e Desenvolvimento para a Docência em Saúde
A UNINOVE deu continuidade ao programa de Educação Continuada dos
Preceptores do Curso de Medicina, um curso de especialização em formação e
desenvolvimento para a Docência em Saúde, com vistas a proporcionar uma formação
atualizada, que venha a contribuir com a especialização para esses profissionais com um
currículo atualizado e dinâmico. Em 2018, estiveram participando 43 Preceptores.
5.2.1.2. Corpo de tutores
A UNINOVE implantou um novo sistema de tutoria para os cursos e disciplinas
oferecidos na modalidade a distância, que foi sistematicamente acompanhado pela CPA.
Em 2018, esse novo modelo de mediação foi sendo aprimorado a cada módulo e, ao final,
foi possível detectar, por meio dos IAT aplicados com essa finalidade, que os alunos
atendidos por esses profissionais, concluíram o ano demonstrando índices de satisfação
muito elevados, conforme pode-se verificar no gráfico abaixo, onde o conceito máximo,
é o 3:
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Figura 27 – PAA Excelente avaliação dos alunos de atividades EAD e atuação dos tutores

5.2.1.2.1. Capacitação para atuação em EAD
O Programa de Formação de Tutores para Educação a Distância teve continuidade
em 2018, alcançando um total de 102 tutores capacitados, ou seja, mais do que o dobro
de tutores capacitados no início do programa. O objetivo é aperfeiçoar a capacidade dos
tutores para interação virtual com os alunos na plataforma do ambiente virtual de
aprendizagem - AVA UNINOVE, orientando-os e motivando-os no desenvolvimento das
atividades. O Programa foi composto por Módulos contendo atividades, apresentações,
aulas expositivas, material bibliográfico, vídeos, mesa redonda e grupos de discussão.
5.2.1.2.2. Especialização em Educação a Distância
Em 2018, a UNINOVE passou a oferecer um curso de Especialização lato sensu
em Educação a Distância. O objetivo do curso é exatamente especializar aqueles que
atuam diretamente como mediadores na EAD. Dirigido a esse público, foi oferecido,
gratuitamente, para os tutores da EAD da UNINOVE. Assim, o curso em 2018, teve 102
tutores da casa matriculados.
5.2.1.3. Corpo Técnico-Administrativo
Em relação ao corpo técnico-administrativo, a CPA verificou que em 2018, foram
oferecidos palestras, encontros e cursos de capacitação específicos nas áreas de
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marketing, secretaria, atendimento, biblioteca, laboratórios de informática, TI,
desenvolvimento, Núcleo de Práticas Jurídicas, Núcleo de Apoio Psicopedagógico,
Núcleo Integrado de Simulação e Clínica de Odontologia. Todos os eventos foram
desenvolvidos pelos gestores de área, sempre assessorados pela área de Recursos
Humanos da Instituição.
A área de Recursos Humanos proveu diversas ações e campanhas visando a
melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, como o Projeto Mãe RH, por meio do
qual 33 gestantes foram acompanhadas e com ações de conscientização, como Outubro
Rosa (prevenção do câncer de mama), Novembro Azul (prevenção do câncer de próstata)
e do Setembro Amarelo, este último voltado à Saúde Emocional, quando foram realizados
oito plantões nos SESMT dos campi, com uma Psicóloga que realizou 384 atendimentos,
no período.
Ainda, o incentivo e apoio ao corpo técnico-administrativo, no que concerne à
motivação e melhoria do desempenho profissional, foi verificado por meio do Relatório
de bolsistas com 100% de gratuidade, aprovados em cursos de graduação, pós-graduação
e de extensão.
A CPA disponibiliza um IAT específico para avaliar os índices de satisfação da
equipe de colaboradores que atuam diretamente com os alunos, perguntando se: recebem
orientação para lidar com situações de conflito; se o trabalho em equipe é valorizado; se
novas ideias são incentivadas. Abaixo, apresentam-se os resultados obtidos em 2018:

Figura 28 – PAA Resultados Visão Técnico-Administrativos - Colaboradores
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Dentre as ações de capacitação direcionadas ao corpo técnico-administrativo,
destacam-se os encontros com os gestores para discussão dos resultados da pesquisa que
abordou questões relacionadas à percepção dos colaboradores que atuam nos laboratórios
específicos. A Pesquisa foi respondida pelos colaboradores os quais indicaram sua
opinião para as perguntas: a) os alunos demonstram aprender durante as aulas práticas
nos laboratórios?; b) A programação de uso dos laboratórios é realizada em conjunto com
o gestor do Curso?; c) os professores cumprem a programação de uso dos laboratórios?
E; d) as normas de utilização dos laboratórios são divulgadas e respeitadas pelos usuários?
A partir das discussões foram estabelecidas ações de melhorias, principalmente para que
a programação de uso dos laboratórios seja realizada em conjunto com o gestor do curso,
a fim de otimizar a utilização dos recursos tecnológicos dos ambientes de prática. Abaixo
são apresentados os resultados da Pesquisa: Colaboradores dos Laboratórios Específicos.

Figura 29 - PAA Resultados Visão Técnico-Administrativos – Laboratórios Específicos

As ações de divulgação para a comunidade acadêmica ocorreram por meio de
encontros, reuniões dos Conselhos Superiores, reuniões Departamentais, reuniões de
Colegiado de Curso, reuniões com representantes de sala e reuniões com os discentes.
Ainda, os resultados foram disponibilizados para os alunos, docentes e técnicosadministrativos em ambiente virtual, na Central do Aluno, Central do Professor e Intranet.
5.2.2. Organização e Gestão da IES
Conforme estabelecido no PAA, a CPA analisou a atuação da Gestão Superior,
por meio da análise de documentos institucionais, atas e cronograma de atividades dos
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Conselhos Superiores da Instituição, CONSUN, CEPE e CD. Os resultados apontaram
que as reuniões ocorreram de acordo com o calendário Institucional, cumprindo-se a
periodicidade estabelecida Estatuto, assim como a execução dos processos aprovados
pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE, no prazo. Por fim, verificou-se
que houve efetiva participação e contribuição da representação externa nas reuniões.
5.2.3. Sustentabilidade Financeira
Sobre a Dimensão Sustentabilidade Financeira, a CPA compreende que os
recursos financeiros são imprescindíveis para a manutenção, desenvolvimento da
Instituição, melhoria contínua da qualidade acadêmica e cumprimento da missão
Institucional. Dessa forma, a sustentabilidade financeira da Instituição foi validada pela
CPA, por meio da verificação do planejamento financeiro e orçamento executado,
recursos aplicados, cumprimento dos pagamentos e das obrigações trabalhistas, salários
e encargos docentes e do corpo técnico-administrativo, investimentos em infraestrutura
física e atualização do parque tecnológico, verbas orçamentárias para execução dos
programas de capacitação e formação continuada dos docentes e técnicosadministrativos, aplicação de recursos nos programas de ensino, pesquisa e extensão,
ações de marketing, acervo bibliográfico, equipamentos para os ambientes de práticas e
sistema de controle entre despesas e receitas. Todos os recursos aplicados foram também
verificados em relação às proposições definidas no Plano de Desenvolvimento
Institucional.
5.3. Análise dos Dados e das Informações
A potencialidade das políticas de gestão da UNINOVE pode ser percebida nos
resultados advindos de suas políticas de pessoal e de organização da instituição. No
âmbito organizacional é perceptível a gestão horizontal e participativa de todos os
membros da comunidade acadêmica. Em reuniões de gestão e de decisão há sempre
representantes de todas as áreas e segmentos para que as deliberações sejam feitas com a
participação de todos.
A capacitação de seu corpo docente e técnico administrativo é outra
potencialidade, pois os resultados do Plano de Autoavaliação geram ações concretas e
soluções que respondem diretamente à demanda e ao perfil institucional.
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Quanto ao corpo técnico-administrativo, a gestão institucional está voltada para
que todos adotem o conceito de Relacionamento com os seus alunos e não apenas de
atendimento, como tradicionalmente ocorre nos setores. Em todas as áreas, tanto de
suporte ao ensino, como nos locais de atendimento, a orientação é para que o aluno se
sinta cada vez mais acolhido, com condições e segurança para permanecer na
Universidade.
A sustentabilidade financeira da Instituição, novamente, manteve o nível de
excelência em 2018, sendo este grau comprovado por meio da verificação do orçamento
executado, recursos aplicados, cumprimento dos pagamentos e das obrigações
trabalhistas, pagamento de salários e encargos docentes e do corpo técnicoadministrativo, investimentos em infraestrutura física, atualização do parque tecnológico,
verbas orçamentárias para execução dos programas de capacitação docente e do corpo
técnico-administrativo, aplicação de recursos nos programas de ensino, pesquisa e
extensão, ações de marketing, acervo bibliográfico, equipamentos para os ambientes de
práticas e sistema de controle entre despesas e receitas. O VII Ciclo, iniciado em 2018,
começou ratificando uma política financeira séria e responsável, com o reinvestimento de
seus recursos no desenvolvimento da instituição, garantindo aos alunos ensino com
recursos de ponta e aos seus colaboradores, um ambiente de trabalho seguro, com
evidentes condições para que progrida em sua carreira e no seu desenvolvimento
intelectual, profissional e pessoal, em um ambiente respeitoso e harmônico.
5.4. Ações com Base na Análise
Diante dos resultados e indicadores obtidos na análise no Eixo 4, relativo às
Políticas de Gestão, a CPA recomenda que sejam mantidos e, sempre que possível
aperfeiçoado, o Programa de capacitação e aperfeiçoamento docente, por meio de cursos
de especialização, cursos livres e oficinas, as capacitações permanentes do corpo técnicoadministrativo, a otimização dos talentos e a capacitação permanente do corpo de tutores
dos cursos oferecidos na modalidade a distância. A comissão sugere que haja apoio para
a qualificação permanente do corpo docente e do corpo técnico-administrativo. Indica
quão importante é manter o incentivo docente no sentido de aumentar a produção
bibliográfica e publicação pela Editora Virtual UNINOVE.
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Dado o excelente desempenho que vem alcançando, a CPA recomenda que o
planejamento financeiro estabelecido para o ano de 2019, no qual é previsto que as
receitas auferidas serão superiores às despesas planejadas, seja seguido, conforme
estabelecido no PDI e que sejam mantidas as fontes de recursos para custeio e
investimento nas Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, em consonância com o PDI.

113

6. Eixo 5 - Infraestrutura Física
6.1. Metodologia
Para analisar a política institucional de infraestrutura física e serviços em 2018, a
CPA consultou os documentos institucionais e aplicou instrumentos avaliativos,
convidando toda a comunidade acadêmica para se envolver neste processo. Assim,
coletou dados dos registros institucionais, do questionário para infraestrutura geral,
Ambiente Virtual de Aprendizagem, Biblioteca, Serviços Web.
Os dados foram compilados e foram feitas análises de conteúdo e de estatística.
Foram consultados os segmentos: gestores, docentes, NDE, alunos, técnicosadministrativos, membros da sociedade.
6.2. Desenvolvimento
A infraestrutura física da Universidade Nove de Julho – UNINOVE é de uma
grandeza ímpar. Seja pela abordagem dos seus mais de 500 mil m2 de área própria
construída, seja por sua estrutura de excelência, atendendo plenamente todos os cursos e
setores da instituição, garantindo amplas condições para que as suas políticas
institucionais sejam aplicadas.

Figura 30 – Excelente infraestrutura nos campi da UNINOVE
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6.2.1. Investimentos e expansão
A infraestrutura da UNINOVE, como um todo, recebeu fortes investimentos em
2018, com ampliação de diversos setores, instalação e modernização de diversos
laboratórios, praças de alimentação, novo ambiente da Secretaria do campus Vergueiro,
entre outras coisas. A CPA pode constatar que o maior destaque foi o investimento na
área de tecnologias, com recursos destinados às Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TIC). Foi possível verificar que todos os laboratórios de Informática
disponibilizam computadores atualizados, com processadores de última geração, Intel i7,
garantindo à comunidade acadêmica, os melhores recursos para pesquisa, aprendizagem
e desenvolvimento das aulas e trabalhos, tanto para modalidade a distância, quanto
presencial. A instituição possui link com a Internet de 40Gbps (via ANSP, Vivo e
Ascenty). A estrutura das TIC conta com rede Wi-Fi instalada em todos os ambientes de
todos os campi são de última geração com 1.615 Pontos de Acesso (APs). Há projetores
Multimídia com tecnologia Laser-LED em todas as salas de aula e estúdios próprios para
gravação de aulas. Além disso, proporciona acesso às suas dependências por meio de
catracas com tecnologia QR Code e manteve a parceria com Google for Education para
dispor das melhores condições para o desenvolvimento das aulas, com ótimos processos
de comunicação digital.
6.2.2. TIC e Salas do Futuro
Na área de ensino, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) conduzem
a uma revolução na forma e nas possibilidades de transmitir conhecimentos e formar os
futuros profissionais de todas as áreas do conhecimento. O foco das TIC aplicadas à
educação está no uso da internet, Datashow, smartphones, softwares de simulação,
conteúdos curriculares em plataformas e na educação a distância. São linguagens e
dispositivos que facilitam o processo de ensino e aprendizagem.
Todos os aparatos necessários ao bom uso das TIC na educação já são encontrados
nos campi da UNINOVE. A sala do futuro foi um dos grandes diferenciais na
infraestrutura da instituição em um ambicioso projeto iniciado em 2017, que está em fase
de execução e expansão e que teve grande alcance em 2018.
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As salas de aula do futuro UNINOVE foram mobiliadas com bancadas de trabalho
unidas em grupos ou 8 alunos, munidos de computadores do tipo Chromebooks, para cada
dois alunos, possibilitando o trabalho na mesma tarefa, em tarefas complementares ou
independentes. A sala de aula tem capacidade para organização de 9 grupos de 8 alunos.
As salas de aula ainda contam com o projetor Datashow, lousa branca apropriada para
projeção e antenas de Wi-Fi ilimitado, de alcance em todo campus. Em 2018, a expansão
das salas teve continuidade, bem como a aquisição de novos Chromebooks, encerrando o
ano com 621 salas do futuro e 23.285 Chromebooks.
Além das salas do futuro, a UNINOVE continua a oferecer os laboratórios de
informática para os alunos, conforme citado anteriormente, com mais de 3 mil
equipamentos com a configuração Dell Optiplex 9020 – Intel (R) Core™i7 3.60Ghz Memória de 8GB – HD de 500GB, em praticamente mais de uma centena de laboratórios.
6.2.3. Avaliação das Praças de Convivência
Conforme calendário avaliativo, entre os meses de novembro e dezembro de 2018,
foram avaliados os estabelecimentos e Praças de Convivência dos campi da UNINOVE.
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Figura 31 – Visão geral dos serviços oferecidos e das praças de alimentação dos campi

A finalidade foi avaliar esses serviços nos campi Memorial, Santo Amaro,
Vergueiro, Vila Maria e Vila Prudente, sob a perspectiva dos Docentes, Alunos e
Técnicos-Administrativos. Para os estabelecimentos, os quesitos avaliados foram:
atendimento, higiene e limpeza, preços e qualidade dos produtos. Para as praças de
convivência, os quesitos avaliados foram: espaço físico, higiene e limpeza e serviços
oferecidos. Os resultados demonstraram que 80% dos respondentes consideram-se
satisfeitos em relação aos Estabelecimentos. O Docente é o público mais satisfeito,
alcançando um nível de satisfação de 90%, seguido pelos públicos Técnicoadministrativo e Aluno, com níveis de 84% e 79% respectivamente. Quanto às praças de
convivência, aproximadamente 82% dos respondentes estão satisfeitos. O Docente é o
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público mais satisfeito, alcançando o nível de 89% de satisfação, logo após temos
Técnico-administrativo e Aluno, com níveis de 85% e 82% respectivamente.
Destaque para os diferenciais oferecidos à toda comunidade acadêmica da
Instituição como acesso à Internet gratuito a todos os alunos, docentes e técnicosadministrativos dos campi, projetores multimídia em todas as salas de aula, inclusive nos
laboratórios de informática, lousas especiais em todas as salas de aula, acessibilidade,
ambientes de prática, laboratórios de informática, extenso acervo bibliográfico, salas de
aula, auditórios, segurança.
Observa-se que os serviços prestados pelos Estabelecimentos e a Infraestrutura
das Praças de Convivências de todos os Campi, foram avaliados de forma satisfatória por
todos os públicos, indicando a qualidade na prestação dos serviços e nos produtos.

6.2.4. Biblioteca
O investimento institucional nas Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) levam os responsáveis pelo sistema de Bibliotecas da UNINOVE a buscarem
estratégias, a fim facilitar o acesso à informação, capacitando seus usuários (docentes,
discentes e colaboradores) e apresentando a atualização das bases de dados e inserção de
novos conteúdos. Foram apresentados à CPA, os trabalhos pontuais realizados nesse
sentido, em 2018 e seu alcance:
Capacitação para os Serviços e Ferramentas de Pesquisa da Biblioteca – realizada no
início dos semestres, prioritariamente, para alunos ingressantes e, eventualmente, alunos
de outras séries e, individualmente, quando requerido pelo aluno. A capacitação é
realizada nos laboratórios de informática e aborda: Serviços da Biblioteca, Catálogo online, Biblioteca digital, Bases de dados, Periódicos científicos, E-books. Participaram
47.112 alunos.
Treinamento BMJ Best Practice – Palestra com convidada externa sobre como utilizar
a base e suas ferramentas de pesquisa para todos os docentes e discentes da área da saúde.
O treinamento em aconteceu em todos os campi da Instituição.
Treinamento base ProQuest – Palestra com convidados externos sobre a base e suas
ferramentas de pesquisa e busca pela informação.
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Clarivate Analytics – Palestra com convidada sobre as seguintes bases: Web of Science,
Endnote, Journals Citation Reports.
Banners – Divulgação e informações da biblioteca em banners fixados nos murais das
Bibliotecas e em formato virtual inseridos periodicamente na Central do Aluno.

6.3. Análise dos Dados e das Informações
Em 2018, foi possível verificar como os serviços disponibilizados à comunidade
acadêmica são plenamente valorizados por todos os segmentos. O acesso à internet por
meio de um sistema de Wi-Fi gratuito de excelente qualidade e velocidade para toda a
comunidade é um dos pontos mais destacados nas pesquisas de satisfação realizadas junto
aos alunos, professores e demais colaboradores. O investimento em Tecnologias da
Informação envolveu e amadureceu toda a instituição. O apoio para os alunos estudarem
com a produção de conteúdos autorais e preparados de acordo com os tópicos dos planos
de ensino dos Projetos Pedagógicos do Cursos foi viabilizado pelo envolvimento de
equipes multidisciplinares de larga atuação junto à comunidade acadêmica.
Em 2018, os sólidos investimentos em infraestrutura realizados nos novos e
modernos campi fora de sede, com computadores, laboratórios simulados, inclusive com
mesas anatômicas virtuais 3D, salas de videoconferências, auditórios e TVs MAXPAD,
que é o que há de mais moderno em termos de recursos audiovisuais, foram consolidados.
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Foi possível identificar que a comunidade universitária se apropriou amplamente desses
recursos didático-pedagógicos promovidos em um parque tecnológico de excelência.
Nos campi da UNINOVE, em 2018, alcançou-se a marca de mais de 600 salas do
futuro prontas com novas mesas, cadeiras estofadas, e mais de 20 mil computadores
Chromebook para uso exclusivo dos alunos. São investimentos que demonstram o
compromisso institucional com as demandas que emergem em meio às propostas
acadêmicas
A avaliação dos estabelecimentos de alimentação, prestadores de serviço e Praças
de Convivência de todos os campi da Instituição indicou ótimo percentual de satisfação
da comunidade acadêmica (alunos e docentes) e corpo técnico-administrativo. O ar
condicionado instalado na praça de alimentação da unidade Vergueiro, no ano anterior
melhorando o sistema de exaustão, foi avaliado em 2018 pela CPA e constatou-se a
importância desse equipamento para o conforto aos usuários.
6.4. Ações com Base na Análise
Com base nas informações apresentadas e na ampla análise realizada pela CPA
em 2018, recomenda-se em relação à Infraestrutura física, que se mantenha o nível de
qualidade nas praças de alimentação dos campi, o nível de qualidade de acesso da rede
Wi-Fi, gratuita, em todos os campi da Instituição, bem como seus investimentos
contínuos na modernização dos recursos tecnológicos educacionais. Recomenda-se o
monitoramento do sistema informatizado de gerenciamento de filas, através do software
“Fila H” nas clínicas integradas de saúde da UNINOVE. Recomenda-se também que as
equipes das Bibliotecas continuem os projetos de capacitação e de informação para toda
a comunidade acadêmica. Ainda, que se acompanhe e avalie as Praças de Convivência
dos campi para análise comparativa em relação à avaliação anterior. Finalmente,
recomenda-se que o planejamento apresentado no PDI, para a infraestrutura seja seguido.
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