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APRESENTAÇÃO 

Visando sempre o melhor do ensino superior e o compromisso com a 

sociedade, a Uniguaçu consolidou-se como centro de referência e excelência 

de ensino, pesquisa e extensão, participando ativamente do processo de 

desenvolvimento regional e se transformou em Centro Universitário. O 

Ministério da Educação (MEC) publicou no dia 25 de março, a portaria nº 660, 

de 22 de março de 2019, credenciando as Centro Universitário Vale do Iguaçu 

como Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

A visita da comissão avaliadora do MEC ocorreu em julho de 2018 e a 

Instituição obteve um parecer favorável com nota 4 (em uma escala de 1 a 5). 

A partir de então, os trâmites normais que o Ministério da Educação propõe 

foram seguidos. A avaliação veio após visitas criteriosas e esta mudança dá 

mais autonomia para a Instituição. Agora, a Uniguaçu pode implantar novos 

cursos e lançar programas de pesquisa, sem a necessidade da avaliação do 

MEC.  

Este é mais um acontecimento com a marca Uniguaçu, o qual ficará 

marcado na história de Porto União da Vitória e será um impulsionador 

econômico da região, visando sempre o compromisso da Instituição com o 

Ensino pra Valer. 

Como se sabe, inicialmente, todas as instituições de ensino superior são 

cadastradas como faculdades, podem, posteriormente, solicitar o 

credenciamento como centro universitário. Para ocorrer a transformação de 

Faculdade para Centro Universitário alguns itens foram avaliados de forma 

criteriosa dentro dos seguintes critérios: corpo docente e outras funções; 

organização didático-pedagógica; pesquisa e extensão; mínimo de oito cursos 

reconhecidos; avaliações com notas 4 e 5; ofertar cursos em todas as áreas de 

ensino: ciências exatas, humanas, jurídicas e saúde; instalações físicas. 

Com a mudança, além de implantar novos cursos e ter mais autonomia, 

a Instituição necessita ter um terço do corpo docente formado por mestres ou 

doutores. Por isso, a Uniguaçu continua constantemente se aperfeiçoando e 

buscando excelência em todos os serviços prestados em seus mais diversos 
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setores junto à comunidade e aos mais de 4.500 acadêmicos de circulam pela 

Instituição diariamente. 

           Considerando que o projeto Pedagógico é um documento teórico-prático 

de referência para a avaliação do trabalho de dirigentes, coordenadores, 

educadores e funcionários de uma instituição escolar ou de um curso, com 

função avaliadora da prática educativa de um curso. O Projeto Pedagógico 

define a identidade educativa, formativa e distintiva de uma instituição ou de 

um curso, explicitando a política educacional que é desenvolvida, definindo um 

conjunto de orientações estratégicas para a prática pedagógica de um curso. 

Assim, a concepção de Projeto Pedagógico, aqui posta, é de entendê-lo como 

elemento articulador das ações da prática pedagógica de um curso, uma 

expressão possível do currículo do curso, que é construído todos os dias, com 

os aspectos que cada pessoa que atua no curso vai dando. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Estética e Cosmética do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu aponta os princípios norteadores, os objetivos, o 

perfil profissional e as áreas de atuação do profissional egresso. Assim como 

ressalta aspectos envolvendo o corpo docente, as estratégias utilizadas no 

processo de ensino-aprendizagem e estrutura curricular flexibilizada oferecida 

aos acadêmicos, bem como o levantamento dos recursos humanos e materiais 

disponíveis para a formação dos futuros profissionais. 

A construção deste Projeto Pedagógico do Curso � PPC segue as 

recomendações contidas no parecer nº CNE/CES 114/2002, aprovado em 13 

de março de 2002, o qual aponta as Diretrizes Curriculares do Conselho 

Federal de Estética e Cosmética e as avaliações referentes ao curso, 

realizadas em reunião de Colegiado do curso de graduação em Estética e 

Cosmética das Centro Universitário Vale do Iguaçu, em consonância com o 

PDI � Plano de Desenvolvimento Institucional e com o PPI � Plano Pedagógico 

Institucional e nos regimentos internos. 

A elaboração deste PPC contou com a participação do corpo discente, 

docente e técnico administrativo, objetivando a construção de um projeto sólido 

que propicie a formação de um profissional esteticista competente, ético e 

comprometido com o desenvolvimento social e humanístico, com ênfase na 
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essência do cuidado, no domínio de competências e habilidades, na 

interdisciplinaridade, garantindo a integração entre a formação profissional e o 

mercado de trabalho, devendo ser flexível o suficiente para acompanhar a 

constante transformação da sociedade. 

 

1. DA MANTENEDORA E MANTIDA 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA (E-MEC) 

Código da Mantenedora: 1191 

CNPJ: 03.564.489/0001-12 

Razão Social: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU S.A. 

Categoria Administrativa: Pessoa Jurídica de Direito Privado -Com fins lucrativos � Sociedade 
Mercantil ou Comercial 

CEP: 84600-904 Caixa Postal:  

UF: PR Município: União da Vitória 

Bairro: �✁✂ ✄☎✆�✝✁✆ Endereço: RUA PADRE SAPORITI 

Complemento:  Nº: 717 

Telefone(s): (42) 3522-6192 Fax:  

E-mail: murilo@uniguacu.edu.br; pi@uniguacu.edu.br 
 

 

  

  

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA (E-MEC) 

 

Código da Mantida: 1927 

Nome da Mantida: CENTRO UNIVERSITÀRIO VALE DO IGUAÇU 

Sigla: Disponibilidade do Imóvel: Alugado 

CEP: 84600-000 Caixa Postal:  

UF: PR Município: União da Vitória 

Bairro: �✁✂ ✄☎✆�✝✁✆ Endereço: RUA PADRE SAPORITI 

Complemento:  Nº: 717 

Telefone(s): (42) 3522-6192 Fax: (42) 3522-6192 

Site: www.uniguacu.edu.br  E-mail: pi@uniguacu.edu.br 

Organização Acadêmica: Faculdade Categoria 
Administrativa: 

 

Privada com fins 
lucrativos 
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Ser referência de ensino no sul do Estado do Paraná e norte de Santa Catarina, 

assumindo o compromisso de promover o desenvolvimento educacional e social da 

região por meio de um ensino de qualidade em diferentes áreas do conhecimento, 

integrando a pesquisa à extensão, valorizando, sobretudo, o compromisso social. 

Consolidar-se como centro de referência e excelência de ensino, pesquisa e extensão, 

participando ativamente, do processo de desenvolvimento regional, se transformando 

em Centro Universitário. 

    

    

    

  
1.3 MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

1.4 VISÃO 
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1.5 HISTÓRICO DA MANTENEDORA E MANTIDA 

 

A UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU S.A., 

mantenedora das Centro Universitário Vale do Iguaçu, iniciou suas atividades 

ao final do ano de 1999. 

Após várias discussões, visitas in loco, atendimentos de diligências, foram 

credenciadas, em agosto de 2001, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

de União da Vitória e a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União 

da Vitória. As atividades tiveram início no segundo semestre daquele ano, com 

os cursos de graduação em Administração com habilitação em Administração 

Pública, Agronegócios e Marketing, além do curso de graduação em Sistemas 

de Informação. No início do ano de 2002, foi credenciada a Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, e então autorizados os 

cursos de Nutrição, Educação Física, Enfermagem. No mesmo ano foi 

autorizado o curso de Fisioterapia. Com edição do decreto 3860/2001, tornou-

se necessário a introdução como parte integrante do Projeto Institucional das 

Instituições de Ensino Superior, o seu planejamento estratégico, sintetizado no 

Plano de Desenvolvimento Institucional � PDI. Assim, a Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas e a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União 

da Vitória, tiveram desenvolvidos seus PDIs, e os mesmos foram anexados, no 

sistema SAPIEns, em 16/04/2002. 

A partir deste planejamento e compromissos assumidos, a UNIDADE DE 

ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, definiu sua política de trabalho em 

consonância com as necessidades e expectativas gerais da sociedade local e 

em interface permanente com o mercado global. 

Entendendo que é papel de uma boa educação, preparar indivíduos para 

compreender os impactos das novas tecnologias na cultura através da 

concepção de sociedade como um processo complexo e inacabado, onde 

valores e paradigmas estão sendo permanentemente questionados, a 

instituição promove uma política de graduação teoricamente rigorosa, sólida e 

articulada organicamente a um projeto de sociedade e de educação. 

Tomando como base o ensino de qualidade e os projetos desenvolvidos 
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junto à comunidade mais carente da região, procura-se promover a criação e a 

execução de atividades acadêmicas, onde os conhecimentos e as atitudes 

essenciais à formação humana e profissional fossem consideradas. Os projetos 

pedagógicos da Instituição são configurados num conjunto de princípios que 

expressam a missão de servir como elemento de desenvolvimento e 

construção do saber, criando alternativas de soluções para os problemas 

postos pela sociedade. 

Essas diretrizes norteadoras requerem ações que atendam as expectativas 

da sociedade e sejam adaptadas às realidades regionais. Diante disto, a 

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, quando da elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Institucional referente à Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu em 

seu quadro de expansão a criação dos cursos de graduação de Farmácia, 

Serviço Social (autorizados nos final de ano de 2003), e Odontologia para 

2005. O Plano de Desenvolvimento Institucional referente à Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu 

a criação do curso de Bacharelado em Direito para 2004. Após receber a visita 

da comissão de avaliadores para o curso de Direito e atender todas as 

diligências e complementos do PDI, a instituição aguardou pronunciamento do 

CNE, que se manifestou favorável à autorização do curso de graduação de 

Direito, fato que ocorreu em fevereiro de 2005. 

Com a emissão da Portaria nº 7 de 19 de março de 2004, que dispõe sobre 

o Aditamento de PDI, a Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, de acordo 

com o Artigo 1º da referida Portaria e tendo em vista o cumprimento dos 

compromissos assumidos junto ao MEC até então, promoveu modificações, 

considerando a inclusão e exclusão de cursos. Desta forma, a solicitação do 

curso de graduação de Odontologia foi substituída, em Aditamento de PDI, pela 

solicitação do curso de graduação em Medicina Veterinária e o curso de 

Agronomia foi acrescentado, em PDI, à proposta de expansão da Faculdade de 

Ciências Exatas e Tecnológicas (até então sem PDI aprovado). 

Em maio do ano de 2005, a instituição recebeu a visita de comissão de 

especialistas no MEC para a verificação das condições existentes para a 

implantação dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia, exigindo, 
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naquele momento, algumas providências para que os cursos fossem 

implantados. Essas providências foram tomadas de forma satisfatória e, em 

setembro de 2005, a comissão manifestou-se favoravelmente à oferta desses 

cursos. 

A autorização dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia ocorreu no 

final do ano de 2005. Além desses cursos, também foram solicitadas as 

autorizações para os cursos de Estética e Cosmética e de Educação Física 

(Bacharelado). O aditamento de PDI não foi realizado, conforme dispõe a 

portaria normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007. Os dois cursos foram 

autorizados no mês de dezembro de 2008. 

Em 28 de agosto de 2009, foi solicitada a unificação das três faculdades 

mantidas; Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória 

(1793), Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória (1795) e 

Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória (1927). A 

unificação se deu em 24 de dezembro de 2009, com a edição da portaria 1746, 

com o nome de Centro Universitário Vale do Iguaçu, mantendo o código INEP 

1927. Por ocasião da solicitação dessa unificação, foi anexado ao sistema 

SAPIEns (sistema vigente à época para processos de unificação de mantidas) 

um Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 2009/2013. Como o 

processo tramitou paralelamente ao sistema e-MEC (que na época não 

dispunha de ferramenta para unificação de mantidas), tal PDI não foi vinculado 

a esse sistema. A que se considerar ainda, que uma das faculdades unificadas, 

a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, código 

INEP 1927, tinha processo de recredenciamento tramitando no sistema e-MEC 

protocolado em 30 de outubro de 2007, com Conceito Institucional � CI igual 4, 

não concluído à época da unificação. Por entendimento da IES, esse processo 

também se aplicaria à nova faculdade, já que a unificação se daria nessa 

faculdade, extinguindo-se as demais (1793 e 1795). Entretanto, não foi este o 

entendimento da relatora do processo no CNE, que deu parecer favorável ao 

recredenciamento da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União 

da Vitória, apenas, ignorando essa unificação. Após nota técnica da Secretaria 

de Educação Superior, a qual concluiu equivocadamente que a Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória havia sido extinta pela 
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referida portaria de unificação das mantidas, o processo de recredenciamento 

foi encaminhado ao CNE para reexame e, finalmente, foi arquivado. A 

conclusão desse processo foi que as Centro Universitário Vale do Iguaçu são 

uma nova IES, credenciada em 2009. Sendo assim, em 2012, conforme 

legislação em vigor, a IES teve que solicitar o recredenciamento da mesma, o 

que exigiu a elaboração de um novo PDI para o período 2013/2017. 

Conforme PDI inserido no sistema SAPIEns, a nova instituição (unificada) 

deveria ter solicitado a autorização de 3 novos cursos: Psicologia em 2009, 

Engenharia de Produção em 2010 e Medicina em 2011. Embora essas 

solicitações estivessem previstas para esses anos, por questões de 

reavaliação de investimentos da mantenedora, dificuldades na aquisição de 

espaços destinados aos novos cursos, entre outras, a solicitação dos cursos de 

Psicologia e Engenharia de Produção ocorreu apenas em 2011. Dadas as 

dificuldades inerentes à autorização do curso de Medicina e após a realização 

de estudos envolvendo o corpo docente e técnico-administrativo, visando a 

elaboração do planejamento estratégico da instituição (em 2010), optou-se por 

não solicitar o mesmo, substituindo-se pela solicitação dos cursos de 

Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, constituindo uma nova área de 

atuação da IES, suprindo a demanda por esses profissionais na região. Não 

houve aditamento do PDI, comunicando essa mudança, dado o fato de tal 

ferramenta não estar disponível em nenhum sistema eletrônico do MEC. O 

curso de Engenharia Mecânica foi autorizado em dezembro de 2012. Os 

demais cursos, com autorizações solicitadas, estão com processos em trâmite. 

Paralelamente aos processos de recredenciamento da IES, unificação de 

mantidas e autorizações de cursos, a Unidade de Ensino Superior Vale do 

Iguaçu S. A., através das faculdades mantidas, solicitou, a partir da conclusão 

de 50% da carga horária mínima de cada curso, o reconhecimento dos 

mesmos. Foram reconhecidos 11 dos 13 cursos oferecidos pelas três 

faculdades mantidas. Os outros dois cursos (Estética e Cosmética e Educação 

Física - Bacharelado) tiveram seus processos de reconhecimento solicitados 

em 2011.   
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O Ministério da Educação (MEC) publicou no dia 25 de março, a portaria 

nº 660, de 22 de março de 2019, credenciando as Centro Universitário Vale do 

Iguaçu como Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

A visita da comissão avaliadora do MEC ocorreu em julho de 2018 e a 

Instituição obteve um parecer favorável com nota 4 (em uma escala de 1 a 5). 

A partir de então, os trâmites normais que o Ministério da Educação propõe 

foram seguidos. A avaliação veio após visitas criteriosas e esta mudança dá 

mais autonomia para a Instituição. Agora, a Uniguaçu pode implantar novos 

cursos e lançar programas de pesquisa, sem a necessidade da avaliação do 

MEC. 

 

1.6 NOVA MARCA 

 

Há dezessete anos, surgia a marca de uma instituição que cresceu 

juntamente com a cidade de União da Vitória, trazendo, em sua essência, os 

traços da região que abrigou a sua sede, avizinhada ao majestoso Rio Iguaçu e 

permeada de montanhas, assim forjou-se uma marca!  

A representação das montanhas sobrepostas ao rio em formato de 

ferradura, abraçam suavemente a estrela que marca a posição exata da nossa 

Uniguaçu, eis constituição de nossa marca.  

Hoje, as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu dão lugar ao Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), os contornos das montanhas 

ganharam robustez de um azul harmônico tracejado sutilmente, refletindo-se na 

tonalidade do rio que junto à montanha amparam a Instituição, representada 

pela estrela ainda mais brilhante, reforjou-se a marca Uniguaçu! 
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O Centro Universitário Vale do Iguaçu possue cursos autorizados e 

reconhecidos, cursos que ainda não passaram por processo de 

reconhecimento e cursos que já tiveram o reconhecimento renovado. Os cursos 

serão submetidos a avaliações periódicas na vigência deste PDI conforme 

tabelas abaixo: 

 

Quadro 1: Cursos em andamento e Credenciamento da IES. 
 

CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 

Administração 1.701 de 01/08/2001 Portaria nº 270 de 
03/04/2017, DOU 

04/04/2017 

Agronomia 4.166 de 02/12/2005 Portaria nº135 de 
01/03/2018, DOU 

02/03/2018 

Arquitetura e 
Urbanismo 

603 de 29/10/2014 Pedido a ser realizado 
em 2018 

Estética e Cosmética 1.020 de 04/12/2008 Portaria nº135 de 
01/03/2018, DOU 

02/03/2018 

Direito 543 de 22/02/2005 Portaria nº 270 de 
03/04/2017, DOU 

04/04/2017 
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Educação Física 
Bacharelado 

1.019 de 04/12/2008 Portaria nº135 de 
01/03/2018, DOU 

02/03/2018 

Educação Física 
Licenciatura 

13 de 04/01/2002 Portaria nº 1.094 de 
24/12/2015,  DOU 

28/12/2015 
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Enfermagem 12 de 04/01/2002 Portaria nº 315 de 
02/08/2011, DOU 

03/08/2011 

Engenharia Civil 180 de 08/05/2013 Portaria nº 1.012 de 
25/09/2017, DOU 

27/09/2017 

Engenharia Elétrica 536 de 25/08/2014 Pedido a ser realizado 
em 2018 

Engenharia de 
Produção 

152 de 02/04/2013 Em trâmite no e-mec 
Protocolo 201714276 

Engenharia Mecânica 278 de 19/12/2012 Portaria nº 577 de 
09/06/2017, DOU 

12/06/2017 

Farmácia 3.769 de 19/12/2003 01 de 06/01/2012 

Fisioterapia 2.540 de 06/09/2002 Portaria nº135 de 
01/03/2018, DOU 

02/03/2018 

Medicina Veterinária 3.920 de 14/11/2005 Portaria nº135 de 
01/03/2018, DOU 

02/03/2018 

Nutrição 14 de 04/01/2002 Portaria nº135 de 
01/03/2018, DOU 

02/03/2018 

Psicologia 632 de 28/11/2013 Em trâmite no e-mec 
Protocolo 201714278 

Serviço Social 3.770 de 12/12/2003 42 de 05/02/2014 

Sistemas de 
Informação 

1.679 de 01/08/2001 Portaria nº794 de 
14/12/2016 

Recredenciamento 0257 de 18/04/2016 

Credenciamento em 
Centro Universitário 

Protocolo 201713918 

 

 



22 

 

 

1.7 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu elegeu como eixo central de suas 

diretrizes pedagógicas a aprendizagem em sua relação dialética com o ensino 

e que se orienta no desenvolvimento de valores humanistas, princípios éticos, 

de uma visão crítica da sociedade e do homem enquanto sujeito 

psicossocialmente constituído na integralidade das relações. Assim 

concepções pedagógicas estão alicerçadas na valorização da pessoa e na 

busca e manutenção da excelência do ensino, da iniciação à pesquisa, da 

extensão e da inovação. 

Além disso, o Centro Universitário Vale do Iguaçu concebe que sua 

pedagogia e suas ações educativas estão parametrizadas pela educação por 

competências e habilidades, com as quais se procura desenvolver, junto aos 

acadêmicos e docentes, o conhecimento e a atuação na complexidade de 

possíveis resoluções para problemas a serem analisados. 

A proposta de ensino valoriza a prática docente reflexiva com a 

compreensão ampla e consistente da organização, do trabalho pedagógico, 

desde o planejamento, organização curricular, execução e avaliação. Nesse 

sentido, o educador articula ensino, iniciação à pesquisa e extensão na 

produção do conhecimento e na prática educativa para atuar de forma ética, 

profissional e com responsabilidade social. 

O conteúdo a ser progressivamente dominado pelo aluno é aquele 

socialmente considerado necessário para a vida cidadã e para a atuação 

profissional numa determinada época, numa determinada sociedade. Inserido 

neste conteúdo está a prática de iniciação científica, conduzida pela orientação 

docente, e voltada à complementação do conhecimento teórico de sala de aula. 

Trata-se, portanto, de um conteúdo em constante transformação e que não se 

resume a simples informações, mas antes demanda uma postura aberta, crítica 

e reflexiva. É importante ressaltar que, muito além de gerar os saberes 

necessários para a inserção no mundo atual, o acesso ao conhecimento é uma 

possibilidade de favorecer o desenvolvimento integral do indivíduo, mantendo-

o, inclusive, em constante contato com as inovações diárias da profissão 

escolhida. 
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Entende-se o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, capaz de, 

numa ação autônoma e consciente, buscar o domínio dos conteúdos 

necessários à vida cidadã e à profissionalização. Para isso, a ação pedagógica 

visa aproximar o aluno dos conteúdos necessários à sua formação através de 

professores capacitados em articular ensino, iniciação à pesquisa e extensão, 

além de fornecer acesso à tecnologia e equipamentos que facilitem a 

aprendizagem, por considerar- se que o estudante deverá aprender a se 

relacionar com o conhecimento de forma ativa, construtiva e criadora, em lugar 

de dominar enorme massa de conteúdos, sem reflexão sobre eles. 

Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como 

estruturante para o processo de ensino-aprendizagem: no processo de 

construção de conhecimento, a prática necessita ser reconhecida como 

atividade a partir da qual se identifica, questiona, teoriza e investiga os 

problemas emergentes no cotidiano. Lida-se com a realidade e dela se 

retira os elementos que conferirão significado e direção às 

aprendizagens 

A concepção educacional ainda contempla como pressupostos: 

� O estabelecimento de vínculo permanente entre 

teoria e prática, através, principalmente, de atividades 

práticas, extensionistas e de iniciação científica; 

� O desenvolvimento de práticas educativas 

interdisciplinares que possibilitem aos educandos 

referenciais que promovam o conhecimento 
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integrado e significativo, por meio de ações específicas 

dos cursos, disciplinas integradas, atividades 

extensionistas e de iniciação científica; 

� A preparação de profissionais capacitados para 

interpretar criticamente o mundo do trabalho e enfrentar 

as suas novas relações oriundas das novas tecnologias, 

considerando o estudo de conteúdos que propiciem 

uma visão crítica e o fomento à participação de 

atividades práticas, extensionistas e complementares; 

� O desenvolvimento de padrões novos de gestão, 

que contemplem a participação e o compromisso social; 

� A valorização do saber acumulado através da 

experiência de vida de cada educando, conhecendo-o e 

tornando-o referência para as diretrizes da IES, além da 

busca de referenciais em vários campos do 

conhecimento. 

� O conhecimento que valorize a redução das 

diferenças, da discriminação, da exclusão social, da 

pobreza, da violência, do analfabetismo, da fome, da 

desigualdade de gênero e propicie a inclusão. 

� Processo de formação em múltiplos cenários de 

aprendizagem com a diversificação de estratégias de 

ensino, aprendizagem e avaliação; 

 

A aquisição e construção coletiva do conhecimento se dão através da 

mediação, que não ocorre só na sala de aula, mas tem neste espaço seu locus 

privilegiado. Compreende-se, assim, que o papel do professor é justamente o 

de mediar, intencionalmente, a relação entre os aprendizes e o objeto a ser 

apreendido. O perfil do educador deve ser caracterizado pela competência 

pedagógica e ética, que consiste na capacidade e na condição de construir e 

realizar a gestão de experiências significativas de aprendizagem, a partir de 
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uma pedagogia interdisciplinar e proposições didáticas problematizadoras e 

investigativas acerca da realidade. 

Tem, portanto, uma especificidade a ser respeitada: trata-se de um 

profissional a serviço da orientação e condução do processo de aprendizagem, 

a partir de uma metodologia que favoreça a construção de sujeitos autônomos. 

Sua ação implica na compreensão de que a aprendizagem não se esgota no 

domínio de conteúdos a partir da estrita racionalidade, mas numa educação 

baseada/orientada nas necessidades práticas da vida em comunidade. 

A construção coletiva do conhecimento é um movimento que leva o 

pensamento a transitar continuamente entre a prática social e as teorias que a 

explicam. É um movimento de ascensão do senso comum e das primeiras e 

precárias percepções sobre o real, à uma compreensão da rica e complexa teia 

que compõe. 

O processo de ensino e de aprendizagem inicia-se pelo planejamento 

reflexivo referenciado pelo Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), dos 

referenciais e objetivos das Faculdades, da Legislação do MEC e do PDI. 

Nesse processo, visa- se contemplar as habilidades e competências 

necessárias à formação de um profissional capaz de intervir na realidade, ser 

competente e conectado ao mundo presente, alicerçado no passado e com 

vistas a prospectar um futuro mais humano e sustentável. A formulação do 

planejamento é sistematizada e materializada nos Planos de Ensino. 

Com o objetivo de aprimorar e inovar os espaços de ensino com 

tecnologias que contribuam para a construção do conhecimento, são 

disponibilizados aos acadêmicos e docentes ferramentas digitais, wireless em 

todos os espaços institucionais, projetor multimídia e telas nas salas de aula, 

recursos audiovisuais além de equipamentos para videoconferências. Também 

é disponibilizado o portal do aluno através do sistema acadêmico, bem como as 

ferramentas Google acadêmico e convênios com a Microsoft. 

Nesse movimento, a iniciação à pesquisa e elaboração pessoal também 

são essenciais e devem orientar a aprendizagem estabelecendo relação com a 

prática social e balizada pelas discussões coletivas orientadas pelo docente 

durante as aulas. A ação extensionista necessita ir além da prestação de 
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serviços, da difusão cultural (eventos e toda uma vasta gama de realizações 

artísticas ou culturais), ou da disseminação de conhecimentos (cursos, 

seminários, palestras, conferências). Deve estar voltada aos problemas sociais 

e procura encontrar soluções que também realimentem o processo de ensino-

aprendizagem em sua totalidade. 

Outro aspecto importante da aprendizagem é que uma relação dinâmica 

e reflexiva, ela deve ser respaldada por uma concepção de avaliação que a 

tome não como um momento final de verificação de resultados, mas como um 

dos elementos constitutivos do processo ensino-aprendizagem. A avaliação se 

situará como um instrumento fundamental para fornecer informações sobre 

como está se realizando o processo ensino-aprendizagem como um todo. 

Assim, é concebida como ferramenta e via para a construção do conhecimento 

e das competências em foco, é realizada de forma gradativa e processual, com 

o objetivo de contribuir para o processo de aprendizagem. Ocorre como um 

processo contínuo, sendo realizada através de instrumentos diversificados. Os 

dados por ela coletados servirão como elementos de reflexão para os 

professores, alunos e instituição. Trata-se de uma estratégia a favor da 

constante melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

Portanto, as diretrizes pedagógicas das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu encerram as seguintes premissas fundamentais: 

� A IES deve garantir a aprendizagem mais adequada aos 
alunos; 

� A aprendizagem implica, ao mesmo tempo, no domínio dos 

conteúdos considerados essenciais e no desenvolvimento de 

competências e habilidades; 

� Educação baseada/orientada nas necessidades práticas da 

vida em comunidade; 

� A avaliação se inscreve como momento de aprendizagem, 

se baseia na expectativa qualitativa e se realiza mediante 

processos abertos, transparentes e abrangentes; 

� A educação deve abranger a inclusão das pessoas com 

deficiência, a educação ambiental e em direitos humanos e as 

relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura 
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afro-brasileira e africana e indígena. 

A formação dos profissionais deve envolver não apenas competência 

técnica, mas também, princípios filosóficos e éticos. É a ética, a reflexão 

filosófica, o senso de justiça e responsabilidade social que concede o caráter 

humano a práxis, ao trabalho e ao agir profissional. 

Dentro da proposta pedagógica da IES, o processo ensino-aprendizagem 

se ampliará para além do espaço de sala de aula. As atividades formativas 

deverão se articular em uma estrutura flexível e integradora composta de: 

� Aulas regulares; 

� Práticas investigativas em ambiente social e escolar; 

� Práticas de laboratório; 

� Estímulo à iniciação científica; 

� Extensão 

� Biblioteca com acervo bibliográfico consistente; 

� Estágio supervisionado; 

� Oficinas e seminários sobre temas relacionados a cada área 

de formação; 

� Ações específicas visando a Responsabilidade Social; 

� Atividades de extensão universitária nas áreas educativas, 

culturais e sociais. 
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2. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DAS 
FACULDADES INTEGRADASDO VALE DO IGUAÇU 

2.1. ORGANOGRAMA 

 

Em uma Instituição de Ensino Superior, na qual todos os setores devem 

trabalhar de forma integrada e com o objetivo maior de executar a missão 

definida, é de fundamental importância que se estabeleça uma organização. 

Dentro da IES as atividades a serem executadas precisam ser planejadas e 

para isso é elaborado um organograma, um diagrama usado para representar 

relações hierárquicas dentro de uma unidade; que vai auxiliar na partilha dos 

setores funcionais e dos cargos. 

Na elaboração do organograma das Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

levou-se em conta que se trata de uma representação atual e, pode, por 

conseguinte, mudar. Para isto ele é flexível e de fácil interpretação. Além de 

facilitar os tratos da IES e sua estrutura, reconhece possíveis problemas e 

também traz oportunidades de melhorias, através de sua análise. Os órgãos 

são distribuídos em: 

 

I. Órgãos da Administração Superior 

a) Órgãos Colegiados da Administração Superior 

1. Conselho Superior - CONSU 

2. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão � CONSEPE 

1. Órgão Executivo da Administração SuperiorReitoria  

1.1 Pró-Reitoria Acadêmica  

1.2 Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 
Extensão  

1.3 Pró-Reitoria de Planejamento e Administração 

 

II. Órgãos da Administração Básica 
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a) Órgãos Colegiados da Administração Básica 

1. Núcleo Docente Estruturante 

2. Colegiados dos Cursos 

 

b) Órgãos Executivos da Administração Básica 

1. Coordenações de Graduação; 

2. Coordenações de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 
Extensão. 

 

 

 

 

2.1.1 Pró-Reitoria Acadêmica 

A Pró-Reitoria Acadêmica tem por função coordenar as atividades pedagógicas 

e a administração acadêmica dos cursos de graduação do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu. Promove estudos para viabilizar mudanças na política 

educacional da Instituição, aprimorando o ensino da graduação, e a realização 
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de projetos, que proporcionem a melhoria da realidade social através do 

conhecimento. 

2.1.2 Pró-Reitoria De Pós-Graduação, Iniciação À Pesquisa E 

Extensão 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão é o órgão 

executivo responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle, 

supervisão e avaliação das atividades de pesquisa e ensino de pós-graduação 

stricto sensu e lato sensu, em consonância com os objetivos da Uniguaçu e as 

políticas públicas da área. 

2.1.3 Pró-Reitoria De Planejamento E Administração 

A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração tem o compromisso de 

produzir alternativas para otimizar a utilização dos recursos públicos e 

assegurar o bom funcionamento logístico da Uniguaçu. Tem como principal 

função prover a alta administração da Universidade, com recursos e 

competências necessárias para o desenvolvimento das atividades gerenciais, 

visando promover a integração entre a gestão com a comunidade acadêmica, 

aferindo a qualidade do serviço prestado pelo reitorado à comunidade. 

A estrutura organizacional das Centro Universitário Vale do Iguaçu é 

composta por órgãos colegiados deliberativos e órgãos executivos, em dois 

níveis hierárquicos: administração superior e administração básica. São órgãos 

da administração superior deliberativos o CONSU e o CONSEPE. São órgãos 

executivos, a Direção e as Coordenações. Os colegiados de curso, os NDEs e 

as coordenações dos cursos são órgãos da administração básica. Há ainda 

órgãos de apoio, tais como, secretaria acadêmica, coordenação financeira, 

biblioteca, pessoal técnico-administrativo, ouvidoria, pesquisa e procuradoria 

institucional. A existência deste fluxograma não impede a criação e/ou 

modificação dos cargos, funções e atribuições em razão de necessidades 

específicas pelas demandas da Instituição. 
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2.1.4 Conselho Superior - Consu 

O Conselho Superior, é o órgão superior deliberativo em matéria 

administrativa, didático-científica e disciplinar, constituído pelo Reitor, seu 

presidente; pelo Pró-Reitor Acadêmico, vice-presidente; pelo Pró-Reitor de 

Planejamento e Administração; pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à 

pesquisa e Extensão; pelos Coordenadores dos Cursos; por três 

representantes do corpo docente, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser 

reconduzidos; por três representantes do técnico-administrativo, com mandato 

de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos; por dois representantes da 

Mantenedora, por ela indicados; por um representante discente, indicado pelo 

respectivo órgão de representação para mandato de um ano, permitida 

recondução; por dois representantes da comunidade, escolhidos pela 

Mantenedora; pelo Procurador Institucional 

O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, a cada 03 (três) meses, 

e extraordinariamente quando convocada pelo seu Presidente, por iniciativa 

própria ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros que a constituem. 

Compete ao Conselho Superior: aprovar o Regimento do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu e suas alterações, deliberar sobre normas 

complementares ao Regimento Interno e sobre Processo Seletivo de ingresso 

para os alunos; examinar e aprovar os projetos de criação de novos cursos; 

estabelecer normas para avaliação institucional; aprovar os currículos dos 

cursos, bem como suas modificações; aprovar a realização de cursos de pós-

graduação, e de extensão, bem como seus respectivos planos; aprovar os 

projetos de Iniciação à Pesquisa e de extensão de docentes da Instituição; 

apreciar o relatório anual da Direção; decidir sobre concessão de dignidades 

acadêmicas; dar parecer sobre o Plano de Carreira Docente e do pessoal não 

docente, para encaminhamento à aprovação da Mantenedora; apreciar o plano 

de despesas anuais e o plano de aplicação de recursos a serem encaminhados 

à Mantenedora; sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e 

desenvolvimento das atividades da Instituição, bem como opinar sobre 

assuntos pertinentes que lhes sejam submetidos pela Direção; examinar 

quaisquer assuntos que lhe sejam submetidos, em primeira instância, ou em 
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grau de recurso; apurar a responsabilidade dos dirigentes, gestores e 

coordenadores de cursos, de programas e de órgãos suplementares, quando, 

por omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da 

legislação do ensino, deste Estatuto, do Regimento ou de outras normas 

complementares; aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, o 

Projeto Pedagógico Institucional � PPI 

 

2.1.5 Conselho De Ensino, Iniciação À Pesquisa E Extensão � 

Consepe 

O Conselho de Ensino, Iniciação à Pesquisa e Extensão é constituído 

pelo Pró-Reitor Acadêmico, que o preside, pelo Reitor, seu vice-presidente; 

pelo Pró- Reitor de Planejamento e Administração; pelo Pró-Reitor de Pós-

Graduação, Iniciação à pesquisa e Extensão; pelos coordenadores de cada 

curso; pelo Coordenador de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

por 2 (dois) representantes do corpo docente indicados por seus pares, com 

mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos; por um representante 

discente, indicado pelo respectivo órgão de representação, com mandato de 1 

(um) ano, permitida recondução, pelo Secretário Geral do Faculdade; pelo 

Coordenador da Avaliação Institucional; 

O Conselho de Ensino e Iniciação a Pesquisa e Extensão reúne-se 

ordinariamente de dois em dois meses e, extraordinariamente, quando 

convocado pelo Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de 1/3 (um 

terço) dos membros que o constituem. 

São competências do Conselho de Ensino, Iniciação a Pesquisa e 

Extensão: organizar, anualmente, o calendário escolar; deliberar, superintender 

e coordenar, em nível superior, as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

disciplinar, anualmente, a realização do concurso vestibular; dar parecer sobre 

os currículos dos cursos, bem como suas modificações; deliberar, ad 

referendum do CONSU, sobre a criação, incorporação, suspensão, fechamento 

e número de vagas de cursos de graduação e de cursos de pós-graduação lato 

sensu e programas de pós-graduação stricto sensu, ouvidos os órgãos das 
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unidades envolvidas e com a fiel observância à legislação vigente; deliberar 

sobre a alteração das matrizes curriculares dos cursos de graduação e pós-

graduação lato e stricto sensu, bem como suas modificações, observada a 

legislação pertinente e submetendo à deliberação do CONSU e da 

Mantenedora na hipótese de repercussão nos planos econômico e financeiro; 

aprovar as normas de funcionamento dos estágios curriculares, trabalhos de 

conclusão de curso, à realização de monografias, as atividades 

complementares e as monitorias; examinar e deliberar sobre o relatório das 

atividades de iniciação à pesquisa, extensão, bem como dos cursos 

ministrados na Instituição; dar parecer sobre a realização de curso de 

especialização, aperfeiçoamento e extensão, bem como seus respectivos 

planos, de acordo com normas estabelecidas pelo Conselho Superior; aprovar 

as normas de funcionamento das monitorias; apreciar e submeter à aprovação 

da Mantenedora, acordos e convênios com entidades nacionais ou 

estrangeiras que envolvam interesse da Instituição, sugerir medidas que visem 

ao aperfeiçoamento das atividades das Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pela 

Direção; propor à Mantenedora, plano de investimento para a Instituição; 

aprovar normas e procedimentos acadêmico-administrativos; exercer as 

demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

 

2.1.6 Direção E Coordenações 

A Direção é órgão executivo que centraliza, superintende, coordena, 

fomenta e fiscaliza todas as atividades universitárias, é exercida pelo Reitor, 

auxiliado, em suas funções, de forma direta, pelos órgãos da Coordenação 

Acadêmica; Coordenação de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

Coordenação de Planejamento e Administração; Procuradoria Institucional; O 

Reitor é nomeado pelo Presidente da Entidade Mantenedora, e, após sua 

indicação, procederá com a nomeação dos pró-Reitores Acadêmico; de Pós-

graduação, Iniciação à Pesquisa, Extensão e o de Planejamento e 

Administração. 
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É atribuição do Reitor o exercício da gestão acadêmica do Faculdade, 

estabelecendo as diretrizes gerais concernentes ao projeto pedagógico, ao 

processo de avaliação institucional à garantia da qualidade do ensino, da 

iniciação à pesquisa e da extensão. Nos seus impedimentos ou ausências o 

Reitor será substituído pelo Pró-Reitor Acadêmico. As demais atribuições 

específicas da Direção e das Coordenações estão dispostas no Regimento 

Interno do Faculdade. 

O modelo de gestão de uma organização é que define o seu 

crescimento. No universo das teorias administrativas, a importância de ir além 

do organizar e mesmo do administrar, implementando um processo de gestão 

efetivo e consistente, é condição indispensável para quem quer crescer. Gestão 

não é simplesmente administrar, pois exige procedimentos mais efetivos, tais 

como: definir, implementar, prever e medir os resultados, para saber 

exatamente onde está e onde se quer chegar. 

A excelência pedagógica e a melhoria contínua de todos os serviços 

educacionais são resultantes de planejamento, controle e aperfeiçoamento 

permanente de todos os processos. Na IES a prática de gestão tem por 

finalidade atender às necessidades individuais, tendo, como foco, o todo da 

organização, de forma articulada e integrada. 

A Gestão Acadêmica, propriamente dita, envolve, principalmente, o 

desenvolvimento e gestão dos projetos pedagógicos, a formação e o 

aprimoramento contínuo do corpo docente, as relações com o corpo discente e 

a aplicação de métodos criteriosos de avaliação. Uma Gestão Acadêmica só se 

torna viável e eficiente no momento em que ela esteja totalmente articulada 

com a Gestão Administrativa, que inclui os processos de atendimento à 

comunidade, desde atendimento telefônico, secretaria, tesouraria, biblioteca e 

outros serviços que, direta ou indiretamente, estão relacionados às atividades 

acadêmicas. Desta forma, a integração entre Direção e Coordenações é 

imprescindível para o sucesso do Faculdade. 
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2.1.7 Procurador Institucional 

O Procurador Institucional (PI) é o interlocutor entre as Centro 

Universitário Vale do Iguaçu e o Ministério da Educação (MEC). Sua 

designação será feita pelo Reitor, em consonância com a Mantenedora. O 

Procurador Institucional é diretamente subordinado a Direção, devendo 

desenvolver o seu trabalho em paralelo aos órgãos das Faculdades Integradas 

Mantenedora, onde buscará as informações solicitadas pelo MEC. É também 

um dos órgãos de apoio para o bom desempenho do Faculdade. 

 

2.1.8 Órgãos De Administração Básica 

A Administração Básica das Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

integrantes da Coordenação Acadêmica, se desenvolve pela articulação dos 

colegiados de curso, núcleos docentes estruturantes, coordenações de curso, 

coordenações de pós-graduação, coordenações de atividades complementares 

e sociais, secretaria, biblioteca e demais órgãos de apoio e têm a função de 

gerir e executar as diretrizes pedagógicas de cada um dos cursos da IES, em 

consonância com as orientações deste PDI. 

Cada Colegiado de curso é constituído pela totalidade dos docentes do 

curso e 1 (um) representante do corpo discente, e tem como atribuições 

principais: aprovar os programas e planos de ensino dos professores que 

atuam no curso respectivo; elaborar os projetos de ensino, Iniciação a Pesquisa 

e extensão e executá-los depois de aprovados pelo CONSEPE e/ou pelo 

Conselho Superior; acompanhar o andamento do curso nas disciplinas e 

atividades de ensino que o integram, propondo as alterações que julgar 

necessárias; promover a integração dos planos de ensino das várias 

disciplinas, elaboradas pelos docentes, para a organização do programa 

didático do curso; propor alterações no currículo do curso, bem como sugerir 

normas, critérios e providências em matéria de sua competência; exercer as 

demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 
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Os Núcleos Docentes Estruturantes são órgãos responsáveis pela 

concepção e contínua atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos das 

Faculdades Integradas tem por finalidade a sua implementação, 

desenvolvimento e consolidação, dando anuência a todos os relatórios e 

projetos no âmbito do curso. A composição e funcionamento dos Núcleos 

Docentes Estruturantes serão definidos em regulamentos próprios. 

As Coordenações dos Cursos das Faculdades Integradas são 

exercidas pelos Coordenadores de Curso, que são órgãos de 

acompanhamento e gestão das atividades acadêmicas e têm como atribuições: 

exercer a gestão acadêmico- pedagógica do Curso; aprovar os planos de 

ensino, elaborados pelos professores das disciplinas do Curso; distribuir 

encargos de ensino, Iniciação a Pesquisa e extensão entre os professores do 

curso, respeitadas as especialidades, e coordenar- lhes as atividades; 

pronunciar-se sobre o aproveitamento de estudos de adaptação de alunos 

transferidos e diplomados; propor a admissão de monitores; elaborar o 

currículo pleno dos cursos de graduação, bem como suas modificações em 

conjunto com o Núcleo Docente Estruturante - NDE submetendo-os ao 

Colegiado de curso e aos Conselhos necessários; propor normas de 

funcionamento dos estágios curriculares e encaminhá-los ao CONSEPE para 

apreciação; Integrar o Núcleo Docente Estruturante do Curso que coordena; 

fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos planos de ensino 

e horários; elaborar o plano administrativo e acadêmico com a proposta anual 

de despesas do curso, encaminhando-os à Coordenação Acadêmica; exercer 

as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento.





 

 

38 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

A avaliação é realizada semestralmente e, além do corpo docente e 

atuação da coordenação do curso, avalia-se as condições estruturais, 

instalações, serviços e pessoal técnico de apoio, condições de ensino, 

envolvimento da IES com a comunidade, cumprimento do regimento e as 

propostas PDI, PPI e PPC. As informações obtidas na auto avaliação 

institucional são empregadas para melhoria das condições dos serviços 

ofertados, orientação das coordenações dos cursos e docentes quanto à 

condução do processo ensino-aprendizagem, bem como balizam importantes 

�✞✁✂✄✄✞✄ ✁✁☎✁ ☎✞✂✟✁✠✂☎ �✁✄ ✆✝✞✟ ✆✆✞ ✞ ✆✆✠✡✄☛ ☞ ✁✁☞✌☛☞✍✁ �✞ ✂☞✎✁✠☎☎✏✄✞✄ �☎

auto avaliação é suplementado por avaliações de acadêmicos em reuniões de 

colegiado. 

Tais informações são disponibilizadas para a comunidade acadêmica e 

externa por intermédio do Jornal da CPA, editado semestralmente. A CPA é 

atuante e promove a interlocução entre os atores da comunidade acadêmica. 

Na perspectiva da avaliação do processo didático-pedagógico a CPA 

busca ferramentas para análise contínua da ação educativa buscando vê-la 

com clareza, profundidade e abrangência, contribuindo na elaboração de uma 

política para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação, a extensão e as respectivas 

formas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção 

acadêmica, de monitoria e demais 

modalidades, respeitando o Regulamento da 

Iniciação Científica da IES. Assim, por iniciativa da CPA e da Direção Geral, 

instituiu-se em 2016 (Resolução nº 02/2016) o Núcleo de Orientação e 

Planejamento do Ensino Superior da Uniguaçu (NOPESU), pensado como uma 

comissão multidisciplinar ligada à Coordenação Acadêmica e à Direção Geral 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu, bem como à CPA. O NOPESU tem 

como objetivo geral orientar, planejar e executar processos de melhoria do 

ensino-aprendizagem de todos os cursos da Instituição, assessorando os 

Coordenadores de Curso e a Direção no arrolar de suas atividades didático-

pedagógicas centradas no ensino. 
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colegiado de curso. O simulado acontece uma vez ao ano, no mês de maio, 

portanto no 1o semestre e envolve todos os cursos da IES.  

Os resultados são analisados pela coordenação de curso e docentes 

para a verificação das fragilidades e potencialidades, alteração de ementas e 

conteúdo se for necessário. Os resultados são apresentados a todos os 

acadêmicos em seminário realizado no auditório da IES ainda no primeiro 

semestre letivo de cada ano. 

 

3 PROPOSTA DE REGIMENTO DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU UNIGUAÇU 

 

Segue abaixo proposta: 

PROPOSTA DE REGIMENTO DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU UNIGUAÇU 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADES 

 

Art. 1º.  Por este Regimento regulamenta-se a composição, as atribuições, a 

estrutura, as competências e o funcionamento da Comissão de Biossegurança 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 2º. A Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) é um órgão de caráter consultivo, deliberativo, educativo e 

executivo, com a finalidade prevenir, minimizar ou eliminar os riscos biológicos 

inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento 

tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde humana e dos animais, 

bem como a preservação do meio ambiente, no âmbito da Instituição. 



 

 

41 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 3º. Compete à Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) no âmbito da Instituição estabelecer normas, fiscalizar e 

tomar providências para o cumprimento das normas estabelecidas para o 

desenvolvimento de atividades que envolvam: 

a) Pesquisa, manipulação, transporte, produção e descarte de organismos 

geneticamente modificados - OGM e seus derivados e resíduos; 

b) Produtos e processos de biotecnologia e seus resíduos; 

c) Organismos que ofereçam risco à saúde humana ou animal; 

d) Fitopatógenos; 

e) Coleta, preservação, análise e transporte de amostras clínicas ou 

material biológico; 

f) Procedimentos de contato direto com pacientes. 

Art. 4º. São atribuições da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

a) Manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, 

quando suscetíveis de serem afetados pela atividade, sobre as questões 

relacionadas à saúde e à segurança, bem como sobre os procedimentos 

em caso de acidentes envolvendo material biológico; 

b) Estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o 

funcionamento das instalações sob sua responsabilidade dentro dos 

padrões e normas nacionais e internacionais de biossegurança; 

c) Requerer dos responsáveis a apresentação de projetos, pareceres, 

relatórios ou outros documentos pertinentes que envolvam as atividades 

acima descritas. 

CAPÍTULO III 
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DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 

Art. 5º. A Comissão de Biossegurança é subordinada administrativamente à 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e à Extensão e à Pró-

Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e ao 

Núcleo de Ética e Bioética. 

Art. 6º. Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) é nomeada pela Reitoria sendo composta pelos seguintes membros  

a) Um docente representante de cada um dos Colegiados de Curso das 

áreas da Saúde e seus suplentes eleitos por seus pares; 

b) Um representante dos servidores técnico-administrativos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e seu suplente, eleitos por seus 

pares; 

c) Por membros com competência técnica e atividade profissional nas 

áreas de Biologia Molecular/Biotecnologia; Saúde Humana; Área Animal; 

Área Vegetal; Ética e Direito, sendo um membro por área; 

d) Os membros de que trata o inciso III deste artigo serão selecionados 

pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e 

Pela Pró-Reitoria Acadêmica dentre os nomes enviados pelos 

Colegiados de Curso. 

Art. 7º. Compete aos membros da Comissão de Biossegurança indicar entre 

seus componentes, o Presidente e o Vice-presidente da Comissão. 

Art. 8º. Comissão de Biossegurança disporá de um secretário indicado pelo 

presidente, dentre os membros da comissão ou de um servidor técnico-

administrativo. 

Art. 9º. Os membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU terão 

mandato de dois anos, sendo admitida a reeleição ou recondução. 

Parágrafo Único: Perderá o mandato, mediante reconhecimento expresso de 

vacância pela Comissão de Biossegurança, o membro que, tendo sido 
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convocado, faltar sem justificativa formal a três reuniões no mesmo ano, 

reassumindo o suplente e indicando-se novo representante. 

Art. 10º. Poderá haver a substituição de qualquer membro da comissão durante 

a vigência de seu mandato, desde que plenamente justificada. 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA 

Art. 11. Compete ao Presidente da Comissão de Biossegurança do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 

a) Convocar e conduzir as reuniões ordinárias ou extraordinárias da 

Comissão de Biossegurança; 

b) Submeter à Comissão de Biossegurança todos os assuntos constantes 

da pauta de reunião; 

c) Assinar os atos destinados a formalizar e documentar as decisões da 

Comissão de Biossegurança; 

d) Convidar a participar das reuniões, após consulta e aprovação pelos 

membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU, consultores 

para auxiliar na discussão de casos específicos; 

e) Distribuir aos membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU 

matérias para seu exame e parecer; 

f) Zelar pelo cumprimento das normas deste Regimento e resolver as 

questões de ordem; 

g) Representar ou indicar representante da Comissão de Biossegurança 

nos atos que se fizerem necessários, respeitada a natureza de suas 

atribuições; 

h) Requerer a instauração de sindicância em caso de denúncia de 

irregularidade nas atividades descritas no artigo 3º deste Regimento; 

i) Assegurar o cumprimento das normas de biossegurança em 

conformidade com as recomendações nacionais e internacionais. 
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Art.12. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em suas faltas ou 

impedimentos legais. 

 

SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA 

Art. 13 Compete ao secretário: 

a)  Assessorar a presidência da Comissão de Biossegurança; 

b) Manter arquivos e registros de documentos e atividades relacionadas à 

Comissão de Biossegurança; 

c) Elaborar, redigir e organizar atas, memórias e documentos oficiais 

recebidos e emitidos pela Comissão de Biossegurança; 

d) Manter informações eletrônicas no âmbito da Comissão de 

Biossegurança; 

e) Elaborar juntamente com a presidência o relatório anual de atividades da 

Comissão de Biossegurança submetê-lo à comissão para posterior 

encaminhamento as Pró-Reitorias já nominadas e divulgação à 

coletividade; 

f) Encaminhar documentos produzidos ou solicitados pela presidência e 

pela Comissão de Biossegurança; 

SEÇÃO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS 

Art. 14. Cabe aos membros da Comissão de Biossegurança do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 

a) Comparecer, participar e votar nas reuniões da comissão; 

b) Aprovar as pautas e memórias da reunião, elaboradas pela presidência 

e secretaria da Comissão de Biossegurança; 
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c) Propor a convocação de reuniões extraordinárias da Comissão de 

Biossegurança; 

d) Examinar e relatar expedientes que lhes forem distribuídos pela 

presidência da Comissão de Biossegurança, dentro dos prazos 

estabelecidos; 

e) Propor atividades de interesse para a Comissão de Biossegurança; 

f) Representar a Comissão de Biossegurança nos atos e nas demais 

instâncias de interesse, quando indicados pelo presidente da comissão; 

g) Divulgar e fomentar a qualificação e participação em atividades de cunho 

científico e informativo no âmbito; 

h) Aprovar, em reunião plenária, os grupos de trabalho, seu âmbito, 

duração e escopo de trabalho; 

i) Indicar, dentre eles, os dirigentes da primeira reunião dos grupos de 

trabalho, em que se escolherá sua coordenação; 

Parágrafo Único: Os membros titulares, em suas faltas, serão substituídos 

pelos respectivos suplentes nas reuniões da comissão, com iguais atribuições.  

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 15. A Comissão de Biossegurança reunir-se-á ordinariamente, a cada dois 

meses, conforme calendário definido na primeira reunião anual, que ocorrerá 

na primeira semana do calendário letivo de cada ano, e extraordinariamente, 

sempre que convocada pelo seu presidente ou a requerimento da maioria 

simples de seus membros; 

§ 1º. Na impossibilidade de comparecimento do presidente ou do vice-

presidente, dirigirá os trabalhos o decano da comissão. 

§ 2º. Os membros titulares serão convocados para as reuniões com no mínimo 

48 horas de antecedência, cabendo a cada membro titular a responsabilidade 

de comunicar seu suplente em caso de sua impossibilidade de 

comparecimento. 
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§ 3º. Nos casos em que o titular e seu suplente estiverem impossibilitados de 

comparecer à reunião, deverão comunicar com antecedência mínima de 24 

horas e apresentar justificativa formal à presidência da Comissão de 

Biossegurança. 

§ 4º. As reuniões obedecerão à pauta formulada pelo presidente e secretário. 

§ 5º. Pedidos de inclusão de assuntos na pauta de reunião poderão ser 

dirigidos ao secretário por qualquer membro, com antecedência mínima de 24 

horas da data de realização da reunião, ou apresentados durante a aprovação 

da pauta pelo plenário. 

§ 6º As reuniões serão instaladas com a presença mínima da maioria simples 

dos membros presentes. 

§ 7º As reuniões extraordinárias serão instaladas no horário estabelecido com 

a presença mínima da maioria simples dos membros presentes, descontadas 

as faltas justificadas, ou com qualquer número depois de decorridos 30 

minutos. 

§ 8º O membro presente à reunião poderá solicitar, em qualquer fase dos 

trabalhos, salvo se já anunciada a decisão, a retirada de matéria de sua autoria 

ou pedir vista da que estiver em discussão, que será apreciada posteriormente, 

sempre respeitando o prazo definido pela Comissão de Biossegurança. 

§ 9º Após o anúncio do encerramento da discussão pelo presidente ou por 

quem estiver dirigindo a reunião, a matéria será submetida à aprovação. 

Art. 16. Todas as decisões da Comissão de Biossegurança são deliberadas em 

reuniões ordinárias e extraordinárias, por votação.  

§ 1º. A votação é realizada mediante quorum, sendo que a aprovação das 

matérias se dará por maioria simples. 

§ 2º. Qualquer membro da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU pode 

fazer constar seu voto em ata. 
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§ 3º. O presidente da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU tem o voto 

de qualidade. 

§ 4º. Os membros que coordenam ou participam de algum projeto ou outra 

atividade em votação devem abster-se do voto. 

Art. 17. A Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU poderá constituir 

subcomissões ou grupos de trabalho transitórios para apreciação de matéria 

específica, além de elaborar documentos técnicos para subsidiar as atividades 

dos grupos estabelecidos, podendo ainda convidar, com igual objetivo, 

personalidades de reconhecida competência em sua especialidade. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Biossegurança 

da UNIGUAÇU. 

Art. 19. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogadas as 

disposições em contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

4 NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 

IGUAÇU (NAU) 

Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) é composto por equipe multidisciplinar que trabalha para a remoção 

de barreiras físicas, arquitetônicas, metodológicas e atitudinais, por meio de 
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atendimento educacional especializado de estudantes com necessidades 

especiais, sejam elas: físicas, visual e auditiva, transtornos globais de 

desenvolvimento e aprendizagem, bem como altas habilidades, sugerindo 

procedimentos educacionais diferenciados para o ensino-aprendizagem e 

processos avaliativos.  

4.1 ATIVIDADES E ÁREAS ABRANGIDAS 

 

 1. Atendimento Educacional Especializado: é o desenvolvimento de um 

serviço, de caráter complementar ou suplementar à formação dos estudantes 

no ensino regular, voltado para a formação dos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

considerando as suas necessidades específicas de forma a promover acesso, 

participação e interação nas atividades acadêmicas. Esse atendimento 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades do ensino, dando garantias e 

direito à educação de todos os estudantes a educação regular.  

2. Formação docente: formação continuada e orientações voltadas aos 

docentes da IES quanto ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes 

com necessidades educacionais especiais.  

3. Assessoria: assessoria permanente aos colegiados de cursos para o 

desenvolvimento de atividades, avaliações, aulas práticas e teóricas, 

adaptações curriculares para o atendimento aos estudantes com necessidades 

especiais.  

4. Libras e braile: formação continuada a docentes e estudantes em 

Libras e Braile. Desenvolvimento e utilização de softwares para a leitura de 

textos em braile. Incorporação da disciplina de libras nos cursos de graduação. 

Disponibilização de um profissional de Libras para eventos dos colegiados e 

institucionais.  

5. Vagas especiais: garantia e disponibilização de vagas especiais nos 

estacionamentos da IES, auditórios e salas de aula, banheiros e todos os 

espaços da IES.  
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6. Acessibilidade e mobilidade interna: garantia e disponibilização de 

acesso a todas as áreas 

da IES, por meio de 

rampas, elevadores e 

auxílio de pessoal 

capacitado. 

 

4.2 ÁREAS DE ATUAÇÃO 
DO NÚCLEO  

 

Área de apoio à acessibilidade e à mobilidade: orientação e acolhimento 

dos alunos com necessidades especiais de locomoção, fazendo o 

acompanhamento periódico do desenvolvimento do estudante.  

Área intelectual: orientação aos estudantes com dificuldades que afetam 

o ensino-aprendizagem, promovendo ações que deem condições de 

acessibilidade e permanência nos estudos. Sendo dividida em: a) Atendimento 

Psicopedagógico: apoio realizado por uma equipe de Psicológicos e 

Psicopedagogos, que realizará uma triagem e investigação das dificuldades de 

aprendizagem, transtornos globais de desenvolvimento entre outros, atuando 

na orientação individual, grupal, familiar e no apoio pedagógico aos professores 

e coordenadores de curso. b) Adaptação curricular: subsidia o processo de 

aprendizagem dos acadêmicos ingressantes que apresentarem dificuldades de 

aprendizagem e/ou defasagem de aprendizagem, retomando conceitos, 

métodos e procedimentos fundamentais para o desenvolvimento do estudante 

ao longo do seu processo de formação dentro e fora da IES.  

Área sensorial: apoio e orientação aos alunos com dificuldades e 

deficiência auditiva e visual. a) Área visual: proporciona apoio pedagógico e 

recursos adaptados aos deficientes visuais, cegos e baixa visão. Também dará 

apoio aos professores e coordenadores de cursos quando necessário. b) Área 

auditiva: oferece apoio de interprete em Libras em sala de aula aos alunos 
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surdos, bem como desenvolve cursos de formação em Libras para professores, 

coordenadores de curso e alunos.        

4.3 REGIMENTO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (NAU) 

 

Segue abaixo regimento: 

REGIMENTO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (NAU) 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(NAU) está subordinado à Pró-Reitoria Acadêmica da Instituição. 

§ 1º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), por meio do NAU 

fortalece o comprometimento com o processo de inclusão social, preocupa-se 

em proporcionar acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida 

(permanente ou temporária) e à pessoa com deficiência, que apresente 

completo ou parcial comprometimento de suas capacidades motoras, visuais, 

auditivas, cognitivas ou quaisquer outras que necessitem de auxílio na busca 

por condições igualitárias. 

§ 2º. Todos devem ter equidade de oportunidades na construção do 

conhecimento, relacionamento e direito à cidadania, com acesso aos cursos de 

graduação ou pós-graduação oferecidos pelas Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 2º - O NAU tem por objetivo avaliar, orientar, verificar e providenciar o 

processo de inclusão, permanência, acessibilidade das pessoas com 

necessidades especiais nas dependências da Instituição. 

Parágrafo Único: São objetivos específicos do NAU: 

I � Reforçar a política de acessibilidade universal, inclusão e permanência das 

pessoas com deficiências nas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 
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com base nas orientações legais previstas na ordem federal e nas demandas 

legais em vigor; 

II � Auxiliar na redução de barreiras estruturais, atitudinais, metodológicas, 

tecnológicas-digitais, programáticas, pedagógicas e de comunicação, de 

acordo com as normas da ABNT � NBR 9050/2004, bem como o recomendado 

nas orientações legais de ordem federal; 

III � Promover ações que favoreçam a redução de desigualdades sociais, 

discriminação de pessoas e manifestação de preconceito, facilitando o convívio 

com a diferença e a diversidade; 

IV � Realizar cursos periódicos de formação para docentes para o 

desenvolvimento de adaptação curricular e adaptação avaliativa e para 

colaboradores para que realizem o atendimento adequado; 

V � Desenvolver cursos periódicos para discentes, pais e membros da 

comunidade, levando em consideração o desenvolvimento da inclusão e 

acessibilidade; 

VI � Garantir a fomentação de aquisição de tecnologias assistivas e 

comunicação alternativa; 

VII � Apoiar e orientar a comunidade sobre a inclusão e acessibilidade, 

verificando a demanda relacionada ao processo educativo inclusivo e 

atividades laborais; 

VIII � Garantir a segurança e a integridade física das pessoas deficientes. 

 

CAPÍTULO II 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 4º. O desenvolvimento das ações do NAU será realizado pela Equipe que 

compõe o Núcleo, bem como parceiros que poderão ser agregados à equipe, 

contando com o apoio da Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu. 

§ 1º. O NAU contará com a colaboração de todos os segmentos da IES, de 

forma transdisciplinar, fortalecendo o compromisso e reforçando o princípio da 

igualdade. 
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§ 2º. O NAU será formado por um(a) coordenador(a) e demais profissionais 

habilitados na área de acessibilidade. 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5°. A Coordenação, a administração e organização do NAU serão 

desenvolvidas por uma Equipe designada pela Pró-Reitoria Acadêmica da 

Uniguaçu, desde que os membros tenham relação ou desenvolvam atividades 

relacionadas à acessibilidade. O(a) Coordenador(a) do Núcleo responderá por 

ele em todas as instâncias da IES, reportando as atividades realizadas à Pró-

Reitoria Acadêmica. 

Art. 6º. O NAU contará com um conselho consultivo formado por 

representantes docentes, discentes e da comunidade, bem como com 

parceiros do Núcleo, os quais deverão ter conhecimento, vivência e habilidades 

voltadas à acessibilidade. 

Art. 7º - Compete à Coordenação do Núcleo: 

I � Coordenar, administrar e organizar as atividades desenvolvidas no NAU; 

II � Convocar e presidir as reuniões do NAU; 

III � Apresentar o relatório semestral das atividades desenvolvidas pelo Núcleo 

à Pró-Reitoria Acadêmica da IES; 

IV � Entregar a cada início de ano letivo o Plano anual de atividades do NAU à 

Pró-Reitoria Acadêmica da IES: 

V � Executar e fazer executar as resoluções e as decisões do NAU, levando 

em consideração as leis em vigência, no que dizem respeito à sua 

competência; 

VI � Resolver ad referendum todas as questões da competência do Núcleo, ou 

que por sua urgência careçam de pronta solução; 

VII � Diligenciar para que, de acordo com os recursos disponíveis, o NAU tenha 

a infraestrutura que melhor atenda às necessidades dos estudantes, 

professores e comunidade acadêmica; 

VIII � Opinar e deliberar sobre outras matérias que forem atribuídas, bem como 

sobre casos omissos que se situem na esfera de sua competência. 
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Art. 8º. Compete aos membros do NAU: 

I � Realizar e acompanhar todas as atividades do Núcleo; 

II � Elaborar relatórios mensais e semestrais das atividades desenvolvidas; 

III � Elaborar o Plano anual de atividades do Núcleo; 

III � Representar o NAU nas ações/eventos internos ou externos; 

IV � Propor e realizar atividades de formação para o grupo 

administrativo/gestor e acadêmico da IES; 

V � Verificar as necessidades educacionais relacionadas ao material didático-

pedagógico e recursos de acessibilidade indispensáveis aos acadêmicos e/ou 

funcionários da Uniguaçu, negociando junto à Diretoria sua aquisição; 

VI � Realizar visitas sistemáticas às instalações da Instituição, a fim de 

observar a estruturação física de acordo com a norma técnica da ABNT NBR 

9050:2004, apontando parâmetros a serem adaptados nos projetos, 

construções, instalações, edificações, mobiliários espaços e equipamentos 

urbanos; 

VII � Promover campanhas educativas na Semana da Acessibilidade e do Dia 

Mundial da Luta da Pessoa com Deficiência a partir de parcerias com 

Instituições e com projetos de extensão que trabalhem com este fim; 

VIII � Divulgar as atividades desenvolvidas à comunidade interna e externa 

através de veículo reconhecido, jornais, sites e redes sociais; 

IX � Participar de congressos, encontros, seminários, simpósios e outros 

eventos científicos representando o NAU; 

X � Elaborar junto material educativo sobre acessibilidade; 

XI � Indicar os membros do Conselho Consultivo, anualmente, de acordo com 

o planejamento do NAU; 

XII � Apoiar as atividades desenvolvidas pelos projetos de extensão que 

seguem esta linha de trabalho; 

XIII � Orientar, sempre que solicitado, questões relacionadas à acessibilidade 

em eventos promovidos pela Uniguaçu. 

Art. 9º. Compete ao Conselho Consultivo: 

I � Conhecer e sugerir as ações do plano anual do NAU; 

II � Opinar sobre a incorporação de novos projetos e alterações programáticas; 
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III � Participar, sempre que convocado pelo Coordenador do NAU, das 

reuniões de planejamento e deliberação das atividades. 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 10º. Será realizada reunião ordinária mensal com os membros do NAU. 

Parágrafo único: As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo 

Coordenador do NAU quando houver a necessidade. 

Art. 11 � As reuniões dos membros do NAU com o Conselho Consultivo serão 

realizadas bimestralmente nas dependências do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 12 � Serão desenvolvidas ações previstas no plano anual de atividades do 

Núcleo. 

Art. 13 � Serão realizadas atividades indissociáveis de fomento, implantação e 

consolidação de políticas inclusivas nas Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) para docentes e funcionários técnico-administrativos e estudantes 

com deficiência física, sensorial e intelectual. 

Art. 14 � As funções do NAU serão desempenhadas através de parcerias com 

os diversos setores da IES, podendo estabelecer ações conjuntas com 

instituições da sociedade civil organizada voltadas às ações de inclusão, 

acessibilidade. 

Art. 15 � O NAU solicitará aos Coordenadores de Curso o encaminhamento 

dos estudantes com mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e com 

deficiência, a cada início do semestre letivo e em casos especiais ao longo do 

semestre. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 16 � A avaliação do Núcleo de Acessibilidade estará incorporada ao 

processo de autoavaliação institucional, organizado pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

CAPÍTULO VI 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos 

pelo NAU e pela Pró-Reitoria Acadêmica da IES. 

 

Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior Universitário (CONSU), revogando disposições em contrário 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 
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5 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO (E-MEC)  

 

 

 

 

 

 

6 CONTEXTO EDUCACIONAL 

O Curso de Estética e Cosmética da IES foi concebido em função de 

necessidades da sociedade paranaense, em especial a Região Sul do Paraná, 

necessidades estas ligadas a realidade regional que apresenta demanda por 

este profissional. Estética e Cosmética, possibilita o desenvolvimento regional, 

pois o mercado mundial da beleza está em constante crescimento em razão da 

procura pelos mais variados tratamentos estéticos.  

Segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil ficou posicionado em 

2017 como o quarto maior mercado consumidor de produtos de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos no mundo. A adoção de novos padrões na 

área de estética envolve melhorias no atendimento, aplicação de práticas 

sanitárias adequadas, uso racional de matérias primas e insumos, além de 

conhecimento técnico dos processos e de gestão do negócio. Sendo assim, a 

expansão e criação de cursos nessa área torna-se extremamente necessária. 

A presença do curso de Estética e Cosmética na região contribui com 

instituições públicas e privadas e a partir da sua formação baseada no 

conhecimento cosmológico e no seu planejamento e implantação de 

tratamentos estéticos adequados e de qualidade. O avanço tecnológico da 
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indústria cosmética, clínicas de estética e salões de beleza atualmente no 

Brasil é notória, pois o mercado nesse segmento está em constante 

crescimento. As contratações aumentam ano a ano. 

O curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

tem atuação em projetos sociais voltados para a comunidade de toda a região, 

pois os alunos do curso são de Porto União, União da Vitória e das demais 

cidades da região norte catarinense e sul paranaense. Desta forma justifica-se 

o fato da instalação do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu nesta região, pois é possível observar oportunidades 

promissoras para os esteticistas, podendo atuar em centros de estética, 

clínicas de cirurgia plástica, spas, academias, hotéis, clubes e institutos de 

beleza ou, até mesmo, como autônomos, prestando, por exemplo, serviços de 

higienização cutânea e de massagem.  

 

7 POLÍTICA INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

A aquisição do conhecimento pelo sujeito aprendente se dá através da 

mediação, que não ocorre só na sala de aula. Compreende-se, assim, que o 

papel do professor é justamente o de mediar, intencionalmente, a relação entre 

o sujeito-aprendente e o objeto a ser apreendido. Tem, portanto, uma 

especificidade a ser respeitada: trata-se de um profissional a serviço da 

orientação e condução do processo de aprendizagem, a partir de uma 

metodologia que favoreça a construção de sujeitos autônomos, hábeis e 

competentes. Nesse movimento, a pesquisa e a elaboração pessoal são 

essenciais. Na ordem das atividades didáticas, os planos de ensino orientam a 

aprendizagem visando o desenvolvimento de habilidades e competências 

primordiais ao exercício da profissão e da cidadania, considerando também, a 

necessidade de promover a capacidade de elaboração pessoal e a pesquisa. 

Estas estão sempre em relação com as práticas sociais e balizadas pelas 

discussões coletivas, orientadas pelo docente durante as aulas. 

Em síntese: 

� A Instituição garante a aprendizagem adequada aos alunos; 
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� A aprendizagem assenta-se ao mesmo tempo, no domínio dos 

conteúdos considerados essenciais, e no desenvolvimento de 

competências e habilidades relevantes à formação profissional; 

� A instituição zela pela formação ética e pelo desenvolvimento da 

autonomia, da autoconfiança, da capacidade de adaptar-se a 

novas realidades, motivando o sujeito aprendiz à conquista de 

objetivos, à tomada de decisão, à superação de obstáculos, à 

adoção de uma postura empreendedora e ética frente aos novos 

desafios, à competência em lidar com as emoções, à liderança, ao 

trabalho em equipe, à iniciativa, à tolerância, entre outras 

habilidades que fazem parte dos valores humanos que também 

integram a formação profissional.  

A Instituição promove:  

� Apoio à iniciação científica e à produção de artigos de base 

científica � neste caso, pretende-se despertar o interesse pela 

inovação e pela crítica abrangente dos processos de formação 

educacional e profissional; 

� Atividades de pesquisa bibliográfica, utilizando-se do acervo da 

biblioteca e de consultas a bancos de dados da área de saúde; 

� Exposição dos próprios trabalhos dos alunos por vários meios de 

divulgação (publicação de artigos, participação em seminários, 

congressos, simpósios); 

� Apoio ao trabalho acadêmico interdisciplinar. Sobretudo nos 

seguintes momentos: estágios supervisionados, trabalho de 

conclusão de curso e atividades complementares; 

� Aulas e atividades práticas; 

� O relacionamento direto e recíproco com a comunidade local e 

regional, pela extensão do ensino mediante a oferta de cursos e 

serviços especiais; 
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� A extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação tecnológica 

gerada pelos cursos da instituição. 

A IES entende o seu desenvolvimento como muito próximo ao da 

comunidade de que é originária e busca a institucionalização de suas 

atividades de ensino e extensão. 

☞ ✠✞✁✁☞✟✞✁✂☎✞☞✍✁ �✞ �☛✞ ✆☎ ✁✠✁�☛✏✂✁ �✞ ✁✁☞✟✞✁✂☎✞☞✍✁ ✄✞ ✎☎✄ ☞☎

✂☞✍✞✠✎☎✁✞ ✞✄✁✁✂☎☎✁✁☎☛☞✂�☎�✞✌ ✆✝✞✟✞✠✟ ✡☛☛☞✌✟ ✂✞✍☎ ☎✁ ✞☞✎✠✞☞✍☎☎✞☞✍✁ �☎

questão da extensão. Esta se coloca como prática que interliga uma faculdade, 

em suas atividades de ensino, com as demandas econômicas, sociais e 

culturais da região onde se instala. 

Assim, a ação extensionista vai além da prestação de serviços 

(assistências, consultorias, assessorias, atendimento nas empresas juniores), 

da difusão cultural (eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou 

culturais), ou da disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, 

palestras, conferências). Mais do que na simples formulação da missão 

institucional, é na compreensão desta identidade, na vivência deste conceito: 

✆✞☞✄✂☞✁ ✁✠✎ ✍☎✂✞✠ ✞ ✁✁☎✁✠✁☎✂✄✄✁ ✄✁✁✂☎✂✌ ✁✞✂☎ ✁✁☎☛☞✂�☎�✞ ☎✁☎�✏☎✂✁☎ �☛✞ ☎

IES promove a integração entre ensino e extensão.  

 

8 OBJETIVOS DO CURSO 

 

A elaboração dos objetivos do Curso tomou como base as diretrizes 

curriculares para os Cursos Estética e Cosmética do Ministério da Educação 

Lei de Diretrizes e Bases (Nº 9394 de 20/12/1996) e Diretrizes Gerais para o 

Curso de Estética e Cosmética (Resolução CNE/CES 2, de 18 de fevereiro de 

OBJETIVO GERAL 

 

Formar profissionais na especificidade da Estética e Cosmética, com 

perfil de liderança, por intermédio de uma fundamentação teórico/prática, 
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dentro dos preceitos éticos. Capacitado a identificar, selecionar e executar 

procedimentos estéticos faciais, corporais e capilares, utilizando produtos 

cosméticos, técnicas e equipamentos específicos.  

 

8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� O curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

intenta a formação de profissionais qualificados para a atuação em 

tratamentos faciais, corporais e capilares. Utilizando e tendo 

conhecimentos de equipamentos específicos para cada procedimento 

estético.  

� Aplicar técnicas de visagismo e maquiagem. Instigar a participação em 

estudos científicos para o desenvolvimento de novas tecnologias na 

área de tratamentos estéticos inovadores, bem como para a avaliação 

de novos produtos, procedimentos, protocolos e sua aplicabilidade.  

� Elaborar e aplicar programa de avaliação do cliente submetido a 

procedimentos estéticos. 

� É proporcionada ao aluno, sólida formação básica e de conteúdos 

específicos, inerentes ao conhecimento e à prática da Estética e 

Cosmética. Tal formação possibilitará ao educando condições plenas de 

exercer a profissão em seus diferentes campos de atuação. 

 

 

 

9 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

Visando sempre a qualidade no ensino superior e o compromisso com 

a sociedade, a Centro Universitário Vale do Iguaçu � Uniguaçu, está localizada 

na região sul do Paraná, no município de União da Vitória. 
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O curso de Estética e Cosmética representa um dos 21 cursos 

ofertados pela instituição de ensino, qual assume o compromisso de promover 

o desenvolvimento educacional e social na região por meio de um ensino de 

qualidade em diferentes áreas do conhecimento, integrando a pesquisa à 

extensão, valorizando, sobretudo, o compromisso social. 

O esteticista egresso da Uniguaçu é um profissional preparado para 

atuar nas diferentes áreas, compreendendo todas as disfunções estéticas e 

tratamentos associados. Capaz de integrar-se multidisciplinarmente com outros 

profissionais de diversas áreas, com competência para tratar as mais diversas 

disfunções estéticas, cuidando da saúde, bem-estar e beleza do paciente, 

levando os melhores recursos da saúde relacionados ao seu amplo 

conhecimento para o tratamento e recuperação dos tecidos e do organismo 

como um todo. 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu busca a formação de profissionais 

de Estética e Cosmética com competência (conhecimentos, habilidades e 

atitudes) com respeito aos princípios éticos inerentes ao exercício profissional 

para: 

�  aproximar a formação dos estudantes com o mundo de trabalho; 

� articular horizontalmente o conhecimento dos componentes 

curriculares envolvidos, oportunizando o espaço de discussão e 

espaço aberto para entrelaçamento com outras disciplinas, de 

maneira que as demais disciplinas do curso também participem 

desse processo; 

�  incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas 

respectivas aplicações no mundo do trabalho, de acordo com as 

peculiaridades territoriais, econômicas e sociais em que o curso 

está inserido;  

� constituir-se como espaço permanente de reflexão-ação-reflexão 

envolvendo todo o corpo docente do curso no seu planejamento, 

permitindo a autoavaliação do curso e, consequentemente, o seu 

constante aperfeiçoamento;  
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� promover a interdisciplinaridade; 

 Exercer, além das atividades técnicas pertinentes a profissão, transmitir 

novos conhecimentos para a sociedade como um todo. 

 

10 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Os conteúdos essenciais para o curso de graduação em Estética e 

Cosmética devem promover a articulação entre a formação acadêmica e o 

mundo do trabalho, possibilitando a articulação entre os conhecimentos 

construídos nas diferentes disciplinas do curso com a prática real de trabalho, 

propiciando a flexibilização curricular e a ampliação do diálogo entre as 

diferentes áreas de formação.  

A prática profissional deve permear todo o currículo do curso, 

desenvolvendo-se através da Prática Profissional Integrada e do estágio 

curricular supervisionado. Essa estratégia permite a constante integração 

teórica e prática e a interdisciplinaridade, assegurando a sólida formação dos 

estudantes. 

 

11 METODOLOGIA DE OFERTA DO CURSO 

 

A busca para atingir os escopos estabelecidos, passa 

necessariamente pela constituição e manutenção de corpo docente qualificado, 

capacitado para apresentar os conteúdos programáticos de forma clara, 

propiciando aos acadêmicos a absorção das informações e fomentando nestes 

o gosto pela pesquisa, pela crítica e pela construção do conhecimento. A 

qualidade do ensino é avaliada periodicamente através de pesquisas de 

satisfação dos acadêmicos, em relação ao corpo docente. Fornecer aos 

docentes, através de reuniões, os dados levantados nestas pesquisas, é 

oportunizar a melhoria nas práticas pedagógicas. 
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Quanto aos conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em 

Estética e Cosmética, desde no início do curso são ofertadas disciplinas 

elementares para a formação do profissional da área da saúde e também 

disciplinas específicas, fornecendo assim uma bagagem mínima de 

conhecimentos, necessária para o aprofundamento nos conhecimentos da 

Ciência Biomédica. Esta medida propicia a gradual maturação acadêmica, o 

que reduz a evasão dos discentes 

Nesse sentido, a estrutura curricular, conteúdos e estratégias de 

ensino-aprendizagem estão alicerçados na prática, permitindo que o processo 

de construção de conhecimento ocorra contextualizado ao futuro exercício 

profissional. Os estágios curriculares permitem aos acadêmicos articular a 

teoria à prática, favorecendo assim o processo de construção do conhecimento 

e viabilizando aos futuros profissionais o contato com as realidades 

profissionais em potencial. 

Fomentar a elaboração de projetos que permitam a construção (e 

não só a reprodução) do conhecimento através da iniciação à pesquisa e da 

extensão é outra demanda do curso. Estes projetos possuem caráter social, 

buscando contribuir com a comunidade oferecendo serviços de qualidade, 

visando à saúde dos indivíduos e a informação adequada sobre hábitos 

alimentares, contemplando o tripé ensino, pesquisa e extensão. Só através 

desta metodologia é possível formar, além de profissionais, cidadãos 

autônomos e comprometidos com o social.  

O ensino formal dos acadêmicos do Curso de Estética e Cosmética 

está permeado por eventos, como palestras, seminários, fóruns de debate 

sobre temas relacionados à Estética e Cosmética.  

 

11.1 PRÁTICAS DE METODOLOGIAS ATIVAS 
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No que diz respeito aos componentes curriculares teóricos, a opção do 

curso é pela utilização da técnica de aula expositiva, nas suas formas 

participativa e dialógica, ainda que cada docente tenha liberdade de utilizar 

outras técnicas de aprendizagem que tenham sido discutidas pelo colegiado do 

curso e nos processos de formação docente.  

 Durante as aulas são fornecidas informações adequadas das matérias 

pertinentes para que o aluno aprenda os pontos essenciais dos assuntos, de 

forma clara e ordenada. Também são realizadas discussões orientadas, 

seminários, estudos dirigidos e outras técnicas pedagógicas para a 

transmissão do conhecimento.  

Nesse tipo de aula, além do quadro de giz, são utilizados recursos 

audiovisuais de apoio como projetores multimídias e televisores para projeções 

de filmes didáticos e documentários. 

Há a preocupação que o ensino transcenda a perspectiva do ensino 

tradicional, no qual o educando é um mero receptor e repetidor de conteúdos, e 

o educador detentor exclusivo do conhecimento. A metodologia de ensino deve 

considerar a diversidade como característica maior dos sujeitos, evidenciando 

a educação como momento emancipatório em direção a liberdade que aprecia 

todo indivíduo como agente de sua transformação. 

A construção de conhecimento ocorre de forma responsável e a partir da 

visão de complexidade presente nas relações contemporâneas, o que 

pressupõe a necessidade de religação de saberes e de troca de experiências 

entre disciplinas que não podem permanecer reduzidas e fechadas em si. 

A perspectiva emancipatória do sujeito somente se confirma a partir de 

um processo de aprendizagem interdisciplinar, em que o diálogo não ocorra 

somente entre educador e educando, mas entre educadores e educandos. 

Ainda é importante destacar que os espaços de aprendizagem dispõem 

das mais avançadas tecnologias educacionais, com espaços arejados, 

recursos de multimídia, acesso à internet, luminosidade e sonoridade com alto 
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nível de conforto, o que permite aos educadores um conjunto de ferramentas e 

instrumentos que promovam técnicas de ensino aprendizagem diferenciadas e 

motivadoras, em que seja possível perceber a construção coletiva de 

conhecimento, principalmente na troca de experiências.  

A formação profissional deve então contemplar o ensino interdisciplinar, 

com adoção de metodologias ativas; o educar pela pesquisa, fundamentado no 

atendimento integral ao indivíduo e a aplicação do conhecimento para o 

benefício da sociedade. A consecução desta triangulação se dará com ações 

de ensino, pesquisa e extensão realizadas em consonância com o SUS e na 

observação apurada da realidade social aferida a partir do contexto loco-

regional. 

A problematização tem sido a principal estratégia de ensino-

aprendizagem nas metodologias ativas, no interesse de alcançar e motivar o 

discente. Confrontado com o problema o aluno se detém, examina, reflete, 

relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. A fim de 

solucionar um problema e assim encontrar maneiras de desenvolver a si 

mesmo, o sujeito entra em contato com as informações e à produção do 

conhecimento. O exercício da liberdade e da autonomia têm, assim, seu 

momento de expressão, uma vez que essa nova forma de aprender é o 

instrumento necessário e importante para consolidar o indivíduo como cidadão 

pleno e participativo, além de capaz de escolhas e decisões. 

As práticas de metodologias ativas devem ser entendidas como uma 

nova concepção no planejamento e construção de conteúdos e objetivos 

educacionais. A transformação dessa práxis enseja as seguintes mudanças: 

a) de orientada por conteúdos e objetivos mal definidos, para orientada 

para competências bem definidas e baseadas nas necessidades de 

saúde das pessoas; 

b) da transmissão de informações e pura utilização da memória 

(decorar), para a construção do conhecimento e desenvolvimento de 
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habilidades e atitudes para resolver problemas, considerando 

experiências anteriores de aprendizagem, culturais e de vida; 

c) de professores capacitados somente em conteúdos para professores 

capacitados também em educação médica; 

d) de ensinar-aprender com observação passiva dos estudantes, para 

ao aprender a aprender, com participação ativa dos aprendizes, ou 

seja, do centrado no professor para centrado no estudante; 

e) de humilhação e intimidação dos estudantes pelos docentes, para o 

respeito mútuo; 

f) �✞ ✁✂✎✄✄✂✁☎ ✂☞�☛✂✄✂✏✂✁ �✁ ✁✠✁✎✞✄✄✁✠ ✆✁✁☎✁ ✍✁✁✏ ☎✂☞�☎ ☞✂✁ ✄☎�✞✁✌✟

✁☎✠☎ ✆✁ �☛✞ ✍✁✁✏ ☎✂☞�☎ ☞✂✁ ✄☎�✞✁✌✟ ☎✌☛�☎☞�✁ ✁ ✞✄✍☛�☎☞✍✞ ☎

identificar e superar hiatos de aprendizagem; 

g) de primeiro a teoria e depois a prática (somente nos últimos anos do 

curso), para um processo integrado de ação-reflexão-ação, desde o 

princípio do curso; 

h) de uma atenção episódica, centrada na doença, para uma atenção 

contínua, centrada no cuidado das pessoas, com o estabelecimento 

de vínculos afetivos com elas; 

i) de uma abordagem puramente psicológica, para uma abordagem 

biológica, psicológica e sociocultural; 

j) da utilização do paciente puramente como objeto de prática dos 

estudantes, para a participação consentida e informada do paciente 

no processo de ensino-aprendizagem com respeito a sua dignidade e 

privacidade; 

k) do uso de campos de prática predominantemente hospitalares, para 

cenários de ensino-aprendizagem-assistência em que os estudantes 

sejam inseridos como membros ativos; 

l) de avaliação praticamente somativa/punitiva no final das unidades, 

estágios e disciplinas, para uma avaliação preferencialmente 

formativa, com constantes feedbacks. 

O ensino pela problematização ou ensino baseado na investigação (Inquiry 

Based Learning) baseia-se no aumento da capacidade do discente em 

participar como agente de transformação social, durante o processo de 
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detecção de problemas reais e de busca por soluções originais. Procura 

mobilizar o potencial social, político e ético do estudante a fim de que este se 

configure como um cidadão e profissional em formação, abrangendo a 

dimensão política da educação e da sociedade.  

Os principais aspectos da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) 

são: (1) a aprendizagem significativa; (2) a indissociabilidade entre teoria e 

prática; (3) o respeito à autonomia do estudante; (4) o trabalho em pequeno 

grupo; (5) a educação permanente; (6) a avaliação formativa. A ABP 

permite formar um estudante capaz de construir o seu próprio conhecimento 

e de trabalhar em grupo de modo articulado e produtivo. 

Na realidade tecnológica que vivenciamos é preciso lembrar que novas 

tecnologias por si só não oferecem garantias de ruptura dos velhos 

paradigmas. Para ressignificar conceitos do processo ensino-aprendizagem 

em uma perspectiva emancipadora da educação se faz necessário 

transformar tais conceitos.  

Ao mesmo tempo em que se procura adotar novos instrumentos 

metodológicos, deve-se elaborar um currículo que trate de forma integrada e 

integral temas e conteúdos, valorizando a interdisciplinaridade e 

interrompendo o ciclo de fragmentação e reducionismo que caracteriza o 

ensino tradicional. 

Assim, se por um lado o aluno deve ser reconhecido como um indivíduo 

capaz de construir, modificar e integrar ideias desde que se lhe oportunize 

interagir com outros atores, com objetos e situações que exijam o seu 

envolvimento, por outro lado é importante que o docente seja mediador e 

interventor no processo, compartilhando sua experiência com outros 

professores. 

 

11.2 ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA (APS) 
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O processo de modernização do mundo, bem como a expansão da 

globalização trouxe à educação vários processos a serem assimilados, entre 

eles diferentes perfis de estudantes, os quais estão focados em questões 

tecnológicos, principalmente de construção de conhecimento mediado por 

tecnologia, bem como buscam metodologias que os tornem sujeitos 

autônomos, capazes de aliar a teoria e a prática de forma clara e objetiva. Por 

esse motivo, o Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) repensou o 

desenvolvimento de práticas e metodologias que sejam capazes de atender a 

essa necessidade dos estudantes, focando, também, na formação profissional 

de cada um dos estudantes, reiterando o compromisso com a educação de 

qualidade.  

 Para tanto, em 2019, a Uniguaçu, em conformidade com o que prevê a 

legislação em vigor (Portaria MEC 1428/2018), bem como de acordo com a 

Resolução 28/2018, implementou as Atividades Práticas Supervisionadas 

(APS), em todos os seus cursos de graduação. APS são atividades 

desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e 

realizadas pelos acadêmicos em horários diferentes daqueles destinados às 

atividades presenciais e equivale a uma disciplina do curso, com carga horária 

dentro do curso. Podem ser consideradas APS: estudos dirigidos, trabalhos 

individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento de projetos, atividades em 

laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, 

seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outras.  

 Para o desenvolvimento das atividades os acadêmicos têm acesso à 

uma plataforma exclusiva na qual os professores desenvolvem atividades 

relacionadas às aulas de algumas disciplinas, pré-selecionadas, realizam a 

postagem com prazos determinados. Assim, os acadêmicos deverão 

desenvolver essas atividades e postá-las na plataforma.  

 As metodologias ativas são parte integrante da proposta, a qual leva em 

consideração a construção de um acadêmico autônomo e capaz de 

desenvolver conhecimentos diversos, de forma plural, inter, multi e 

pluridisciplinar. A plataforma garante o processo de supervisão realizada pelos 

docentes, que são assessorados pela Equipe Multidisciplinar que é 
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responsável pela análise, orientação, formação e acompanhamento das 

atividades.  

 Além da Equipe Multidisciplinar, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

de cada curso também desenvolve o processo de acompanhamento e auxílio 

aos professores.   

A organização do Corpo de Docentes da Uniguaçu segue os parâmetros 

apresentados pelo Regimento Interno do Programa de Contratação de 

Docentes e Pessoal Técnico Administrativo, considerando as necessidades dos 

cursos e das Atividades Práticas Supervisionadas, parametrizado, também, 

pelo que prevê o Ministério da Educação, iniciando com a titulação mínima de 

especialização. Outro ponto importante, dentro do processo de formação do 

corpo docente é a experiência profissional, que deverá ser levada em 

consideração para a formação do Corpo de Docentes, já que o 

desenvolvimento de um curso de excelência prevê processos teóricos e 

práticos que formem um profissional qualificado e atuante no mercado de 

trabalho.  

As APS são realizadas uma vez por semana, em horário pré-definido, no 

qual os acadêmicos deverão focar nas atividades disponibilizadas na 

plataforma (Ambiente Virtual de Aprendizagem), essas atividades podem 

prever várias situações, desde uma visita técnica com posterior relatório, como 

atividades que não presenciais, podendo os acadêmicos desenvolverem dentro 

dos espaços da instituição, ou em qualquer local com acesso à Internet.  

O processo de avaliação das APS é desenvolvido por cada professor, 

seguindo as recomendações da coordenação do curso. Como na maioria dos 

cursos a APS faz parte de uma disciplina de 80h, sendo destinado 40h para a 

APS, o professor de sala de aula deverá atribuir uma nota entre 6,0 e 7,0, 

sendo que o professor da APS deverá atribuir uma nota entre 4,0 e 3,0 para 

integralizar a média final.  

Alguns cursos desenvolvem a APS como uma disciplina integral de 80h, 

focando em projetos integrados interdisciplinares, ou multidisciplinares.  
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11.3 CORPO DE PROFESSORES MEDIADORES DA TECNOLOGIA 

 

O corpo de docentes será composto por: 

a) O professor presencial: mantém contato com o aluno através de 

meios de comunicação e também diretamente ao realizar encontros 

presenciais obrigatórios com seu grupo de alunos. Atende também 

solicitações individuais, ou em grupos de alunos que se deslocarão 

até a instituição na procura de resolver dúvidas de conteúdo ou obter 

orientação para seus estudos. O professor presencial terá apoio dos 

professores do Centro Universitário Vale do Iguaçu e da Equipe 

Multidisciplinar, para resolver dúvidas de conteúdos relacionados 

com as disciplinas do curso.  

b) O professor do Ensino Mediado por Tecnologia (EMT): Esse docente 

deverá ter, preferencialmente formação na área do curso. Atua como 

supervisor de conteúdo de uma disciplina específica, no apoio direto 

ao professor de sala de aula. Esses professores realizarão seu 

trabalho sob a orientação direta dos docentes da disciplina, sendo 

selecionados pelo coordenador do curso, com a participação dos 

professores da disciplina.  

 

Obrigatoriamente, todos os professores deverão participar do programa 

de Capacitação Permanente da Instituição e exercer as atribuições que serão 

definidas em um plano específico do curso, tendo o Projeto Pedagógico de 

Curso e as Diretrizes Curriculares como documentos norteadores. 

 

11.4 A APS NO CURSO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 

 

 O curso de Estética e Cosmética tem a disciplina de Fundamentos de 

Ciências Sociais, Anatomofisiologia, Metodologia da pesquisa, Histologia e 

Embriologia com APS, 40 horas, a ideia é inovação e tecnologia através da 
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plataforma SMART Uniguaçu, o aluno possa executar atividades, ter acesso a 

aulas e realizar projetos de extensão em paralelo com a disciplina.  

 A disciplina com APS conta com um professor, com características 

interdisciplinares, que faz as mediações, aplica as atividades, realiza as 

interações e correções. Ainda esse docente está fisicamente na instituição para 

dúvidas e conversas relacionadas à APS. O professor é apresentado aos 

acadêmicos, sendo as primeiras aulas da APS são totalmente presenciais para 

que haja a interação entre professor e estudantes.  

 

11.4.1 Avaliação Da Aps No Curso De Estética e Cosmética 

 

 Como uma atividade supervisionada, a APS passa ter uma avaliação 

diagnóstica, também por conta do ambiente virtual de aprendizagem, que gera 

relatórios específicos para o acompanhamento do aluno, bem como o 

acompanhamento pode acontecer em tempo real. Assim, o processo avaliativo 

é objetivo e foca no desenvolvimento da autonomia do estudante, com base em 

atividades que proponham a resolução de problemas, transformando o 

estudante em um sujeito ativo perante sua própria aprendizagem. 

 O processo de aferição de notas, dentro do que propõe o Regimento 

Interno do Centro Universitário Vale do Iguaçu, acontece, tendo a nota de 0,0 

(zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero), sendo necessário para aprovação 

sem exame, em cada bimestre, nota 7,0 (sete vírgula zero), somando, pelo 

menos, em dois bimestres 14,0 (quatorze vírgula zero) pontos.  

 A presença também é parte integrante do processo, a qual, segundo o 

Regimento da Instituição, dever ser de 75% pelo menos. Sendo que a 

presença está relacionada à realização das atividades dentro do tempo 

estabelecido. 

 O responsável por este acompanhamento é o professor da APS, que 

estará em constante contato com a coordenação do curso e com a Equipe 



 

 

72 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

Multidisciplinar, inclusive informando aos demais professores sobre o 

rendimento de cada estudante, apresentando gráficos, dados e análises.  

  

12 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

A formação da equipe Multidisciplinar leva em consideração as áreas de 

atuação dos cursos e professores, bem como sua titulação e experiência 

profissional, tendo como base as principais funções, segundo Mauri Collins e 

Zane Berge (1996, apud Palloff; Pratt, 2002), de um educador que utilize os 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA): 

a) Função pedagógica - diz respeito ao fomento de um ambiente social-

amigável, essencial à aprendizagem a distância, por meio de um AVA. O 

papel do professor em qualquer ambiente educacional é o de garantir 

que o processo educativo ocorra entre os alunos. No ambiente virtual, o 

professor torna-se um facilitador. Ele conduz o grupo de maneira mais 

livre, permitindo aos alunos explorar o material do curso, ou a ele 

relacionados, sem restrição. O docente pode trazer assuntos gerais para 

serem lidos e comentados, além de fazer perguntas visando a estimular 

o pensamento crítico sobre o assunto discutido. É importante que o 

professor comente adequadamente as mensagens dos alunos, as quais 

servirão para estimular debates posteriores. (Nesse contexto, o 

professor atua como animador, tentando motivar seus alunos a 

explorarem o material mais profundamente do que o fariam na sala de 

aula presencial).  

b) Função gerencial - envolve normas referentes ao agendamento do 

curso, ao seu ritmo, aos objetivos traçados, à elaboração de regras e à 

tomada de decisões. O professor de uma disciplina mediada por 

tecnologia (EMT) é também seu administrador. Ele é responsável por 

enviar um programa para o curso com as tarefas a realizar e as 

diretrizes iniciais para discussão e adaptação.  
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c) Função técnica - depende do domínio técnico do professor, sendo então 

capaz de transmitir tal domínio da tecnologia aos seus alunos. Os 

professores devem conhecer bem a tecnologia que usam para atuar 

como facilitadores do curso. Além disso, deverá haver um suporte 

técnico disponível, de modo que, mesmo um professor menos 

proficiente, possa ministrar uma disciplina mediada por tecnologia 

(EMT). Semelhante ao espaço comunitário. Conscientes de que os 

professores precisam ensinar diferentemente nesse meio e de que os 

alunos também atuam diferentemente, estamos ciente também de que 

esse espaço adquire grande importância.  

d) Função social - significa facilitação educacional. O professor é 

responsável por facilitar e dar espaço aos aspectos pessoais e sociais 

da comunidade do Ensino Mediado por Tecnologia. Para dar um sentido 

de comunidade ao grupo, o professor poderá usar algumas estratégias, 

como, por exemplo: iniciar seus cursos pelas apresentações dos alunos, 

para que todos se conheçam. Dessa forma, cria-se uma atmosfera 

confiante e aberta, tornando real o fato de que o grupo é composto por 

pessoas, com sua própria experiência de vida e saberes. Outra 

estratégia utilizada é a de elaborar previamente uma atividade em grupo, 

com simulações ou projetos, criando a sensação de trabalho em equipe. 

 

Na APS, a supervisão é o método mais utilizado para efetivar a interação 

pedagógica, e é de grande importância sistema de ensino que preveja 

ambientes virtuais de aprendizagem, por esse motivo, a experiência 

profissional, somada à titulação, fazem a grande diferença no processo de 

ensino-aprendizagem.   

Por isso a constituição da equipe multidisciplinar, pois o 

desenvolvimento das Atividades Práticas Supervisionadas depende de 

interação e de múltiplos conhecimentos para que a aprendizagem ocorra, logo 

o perfil do professor de ambiente virtual, deve estar lincado ao desenvolvimento 

pleno do sujeito aprendiz, que buscará aperfeiçoamento de forma interativa e 

dinâmica, por isso a experiência do docente é de suma importância, bem como 
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as facilidades com as novas tecnologias que mediarão todo processo. Por isso 

esse perfil não fica concentrado apenas no ensino, mas em todos os 

parâmetros que alimentam a educação de qualidade.  

A equipe multidisciplinar deve atuar para manter a qualidade das APS, 

proporcionando conhecimento e construindo ferramentas efetivas para a 

aprendizagem. Na Uniguaçu a equipe multidisciplinar não funcionará apenas 

para a parte operacional, mas para todas as áreas, principalmente na indicação 

e preparação de metodologias de ensino, que abarque tanto o professor de 

sala de aula como o professor da APE, em conjunto com o NDE e Colegiado 

do Curso. 

A Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

conforme Resolução 28/2018 e pela Resolução 11/2019, é composto pelos 

seguintes profissionais: 

 

NOME  FUNÇÃO  CURSO 

Atilio Augustinho Matozzo Presidente da Equipe 

Multidisciplinar 

Pró-Reitor 

Acadêmico 

Denise Delonzek  Pedagoga  Todos os cursos 

Eduardo Tavares Suporte de Diagramação 

de atividades  

Todos os cursos 

Gustavo Bodnar Sass Suporte de TI Todos os cursos 

Heleny Tomas  Suporte Administrativo  Todos os cursos 

Lucas Burgath  Suporte de Diagramação 

de atividades  

Todos os cursos 
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Marcos Mello  Suporte de TI � 

Administração do 

Ambiente Virtual 

Todos os cursos 

Maria Patrícia Przybysz Pedagoga Todos os cursos  

 

 

Sandra Fonseca Pinto  

Avaliadora Pedagógica-

Didática de conteúdos e 

atividades 

Cursos de 

Ciências Sociais 

Aplicadas e 

Engenharias e 

Arquitetura 

 

Vilson Rodrigo Diesel Rucinski 

Avaliador Pedagógico-

Didático de conteúdos e 

atividades 

Cursos da 

Saúde 

Anderson Luiz Durante Danelli Orientador de atividades Agronomia 

Eliani Aparecida Winhar Krug  Orientadora de atividades Enfermagem 

Felipe Nascimento de Andrade  Orientador de atividades Engenharia 

Mecânica 

Geovani Zarpelon  Orientador de atividades Psicologia 

Gilda Maria Botão Ayres Pereira Orientadora de atividades Arquitetura e 

Urbanismo 

Higor Barbosa Santos Orientador de atividades Engenharia 

Elétrica 

Ivonilce Venturi  Orientadora de atividades Nutrição 
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Jéssica Chaiane Brem Marinhuk Orientadora de atividades Educação 

Física 

Kamilla Rissioli  Orientadora de atividades Medicina 

Veterinária 

Karina Sobota  Orientadora de atividades Estética e 

Cosmética 

Marcos Joaquim Vieira Orientador de atividades Farmácia 

Marcos Vinicius Ruski Orientador de atividades Fisioterapia 

Osmar de Carvalho Martins Orientador de atividades Engenharia Civil 

Rodolfo Kuskoski  Orientador de atividades Sistemas de 

Informação 

Romildo João Lisbôa Orientador de atividades Administração 

Sandro Marcelo Perotti  Orientador de atividades Direito 

Wellington da Rocha Polido  Orientador de atividades Engenharia de 

Produção 

 

A Equipe Multidisciplinar será responsável pela concepção, produção, 

disseminação de metodologias, tecnologias, recursos educacionais, planos de 

ação e educacionais para as Atividades Práticas Supervisionadas, conforme o 

Regulamento da Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário Vale do Iguaçu.  
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12.1 ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO CURSO DE 
ESTÉTICA E COSMÉTICA  

  

No curso de Estética e Cosmética, assim como nos demais cursos, a 

Equipe Multidisciplinar, a partir do professor responsável pela orientação de 

atividades, por meio da coordenadas e auxílios dos demais membros técnicos, 

tem a função, conforme Regulamento da Equipe Multidisciplinar do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, de:  

a) Coordenar a produção de materiais didáticos (on-line e impressos); 

b) Prestar assessoria e assistência pedagógica e técnica ao professor na 

elaboração dos materiais didáticos-pedagógicos; 

c) Orientar o processo metodológico a ser adotado pelo professor; 

d) Implementar a proposta pedagógica dos materiais didáticos; 

e) Avaliar e validar os materiais didáticos produzidos pelos professores; 

f) Acompanhar o processo das atividades em APS, validando as 

avaliações realizadas pelo professor; 

g) Assistir o professor ao que tange o acesso e manutenção do Ambiente 

Virtual (AVA); 

h) Orientar a diagramação do material antes da postagem final para os 

alunos; 

i) Selecionar referências e demais materiais em conjunto como NDE do 

curso e com o professor; 

j) Participar do Programa de Formação Docente, propondo temas a serem 

desenvolvidos.  

 

Além da Equipe Multidisciplinar, o NDE do curso atua como suporte para 

o desenvolvimento das APS, assim, o professor terá mais possibilidades e êxito 

em suas atividades. 

A Equipe Multidisciplinar se reúne quinzenalmente para discussões e 

aprimoramento das atividades. Os professores têm acesso às reuniões 

participando como membros.  
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12.1.1 Tecnologias de informação e comunicação � TICs � no processo 

ensino-aprendizagem 

A IES conta com um sistema informatizado de disponibilização de 

materiais didáticos aos alunos através do portal RM. Através desse portal, os 

professores podem disponibilizar resumos de aulas, listas de exercícios, artigos 

para leituras e debates, eTCC, para acesso prévio dos alunos. O acesso ao 

portal do professor e do aluno é feito através de login e senhas individuais. O 

aluno também tem acesso a informações acadêmicas e financeiras através 

desse portal.  

O professor pode, também, agendar recursos áudios-visuais, 

laboratórios de saúde e de informática, informando antecipadamente quais 

atividades serão realizadas e quais os materiais necessários para a atividade 

proposta. Assim, é possível realizar adequadamente as atividades de ensino-

aprendizagem necessárias ao desenvolvimento do currículo. 

13 AULAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIO 

Todas as disciplinas, do curso básico ao aplicado, que necessitam deste 

recurso, ministram aulas práticas nos seus laboratórios, tendo o docente como 

responsável, quando necessário auxiliado por técnicos e/ou estagiários. 

Nestas aulas os alunos consolidam no laboratório, a teoria aprendida 

nas salas de aula. 

14 NÚMERO DE VAGAS 

    

15 FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

 

O acesso ao curso de Estética e Cosmética das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu acontece por diferentes maneiras, sendo a principal delas o 

vestibular, em que o aluno participa dos processos seletivos, realizados duas 
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vezes ao ano, sempre nos meses de junho e de novembro, com datas 

previstas no calendário acadêmico. O processo seletivo consta de uma prova 

constituída de questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais e de 

redação. A prova respeita o nível e complexidade dos conhecimentos 

adquiridos no Ensino Médio e está de acordo com as novas diretrizes do 

ENEM. O aluno poderá realizar nas datas previstas ou por agendamento 

(vestibular agendado). 

Nesses processos seletivos são ofertadas 50% das vagas anuais 

(junho) e 50% em novembro. Os alunos que obtiverem a aprovação no 

processo seletivo ao qual participaram, automaticamente garantem o seu 

ingresso no curso na turma que se inicia semestralmente a cada ano. 

Outra forma de acesso ao curso se dá por meio de transferências 

internas e externas, mediante estudo de aproveitamento de disciplinas já 

cursadas no curso de origem do aluno e sua matrícula no período 

correspondente no curso de destino. Há ainda, a possibilidade do ingresso para 

a obtenção de novo título de graduação, onde os alunos podem se matricular 

no curso de escolha mediante a comprovação documental (diploma de 

graduação) de um ou mais títulos de graduação nesta ou em outra IES 

devidamente credenciada pelo Ministério da Educação. Para esse aluno, 

também é realizado um estudo de aproveitamento de disciplinas. 

Os alunos que participam do ENEM e se inscrevem para a obtenção de 

bolsa ProUni nos cursos desta IES, se contemplados, têm o seu ingresso 

assegurado apenas com a nota obtida no ENEM, não sendo necessário passar 

por novo processo seletivo. 

 

16 REGIME DE EXTENSÃO 

 

Centro Universitário Vale do Iguaçu entende que seu desenvolvimento 

está vinculado à comunidade da qual é originária, e busca a institucionalização 

de suas atividades de ensino e extensão de forma a contribuir com essa 

comunidade.  
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Pelo ensino, o Centro Universitário atende a população através da 

preparação para a cidadania com competência técnica, ética e política.  

Para os acadêmicos do curso de Estética e Cosmética, a extensão é 

extremamente importante, uma vez que ela representa uma oportunidade para 

estudantes colocarem em prática, o que aprenderem nas salas de aula, além 

disso, através dela os futuros profissionais aprenderão a lidar com situações 

que futuramente  encontrarão em seu dia a dia profissional. 

Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a 

Extensão se constituirá num trabalho interdisciplinar que favorece a visão 

integrada do social. A Extensão faz com que à comunidade acadêmica, 

encontre, na sociedade, a oportunidade de elaboração da praxe de um 

conhecimento acadêmico. No retorno à Faculdade, docentes e discentes 

trazem um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido 

àquele conhecimento. 

 

Assim, a IES desenvolve, de forma plena e consistente, 

os projetos de extensionistas dentro das grandes áreas do 

conhecimento que abarcam os cursos de graduação da 

Instituição. 

Todos os projetos de extensão têm seu enquadramento 

em uma das cinco modalidades de extensão prevendo o 

encaixe da proposta em uma das quatro áreas temáticas a 

seguir: 

 

a) Acadêmico: Busca realizar ações de melhoria 

institucional, no que diz respeito à formação dos 

docentes e discentes e sociedade. 

b) Cultural: Tem o propósito desenvolver ações de 

valorização e disseminação do conhecimento na IES e 
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nas comunidades ao seu entorno demais segmentos da 

sociedade. 

c) Científico: Busca promover ações de desenvolvimento 

técnico-científico de relevância acadêmica e social na 

resolução de problemas sociais. 

d) Responsabilidade social: Realizar ações que 

conduzam ao desenvolvimento e a conscientização da 

comunidade com relação aos valores da ética e da 

sustentabilidade, promovendo uma sociedade mais justa, 

cidadã e ativa. 

 

 A Instituição tem desenvolvimento, e envolvimento de todos os seus 

cursos de graduação, em projetos extensionistas que envolvem as 

modalidades e temáticas, dentro do Programa de Extensão, no qual são 

cadastrados os projetos de extensão. 

Na busca pela integração e expansão do conhecimento e das práxis 

constantes, a IES desenvolve os seguintes projetos: 

a. Projeto ✆�☞✂✁☛☎✏☛ na ✆✠☎✏☎✌✟ o qual se enquadra na 

modalidade de Programa Permanente, na temática 

Responsabilidade Social, em qual todos os seus dezenove 

cursos de graduação desenvolvem atividades de orientação, a 

partir de estudos realizados em sala de aula e em aulas 

práticas às comunidades ao em torno da instituição, à cidade 

de União da Vitória e Porto União, bem como às cidades de 

Bituruna, General Carneiro, Porto Vitória, Canoinhas, Caçador, 

Três Barras, Irati, Rio Azul, Rebouças, Mallet, São Mateus, 

Antônio Olinto, Paula Freitas, Paulo Frontin, Cruz Machado, 

entre outras. O foco é desenvolver processos de orientações e 

acompanhamentos ao que tange à saúde, ao direito do 

consumidor, ao empreendedorismo e inovação, à agricultura 

familiar, cuidados básicos com animais de pequeno e grande 
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porte, à alimentação saudável e cuidados com atividades 

físicas, aos cuidados com a automedicação, aos cuidados com 

a pele, discussões e enfretamento contra bullying, suicídio e 

depressão. 

b. ✆✠✁✌✞✍✁ ✆✠☛✠✄✁ �✞ ✝✎✄✁☎✠☎✄ �☎✁✂☎✂✄✌✟ �✞✄✞☞✍✁✂✍✂�✁ ✁✞✂✁

curso de Estética e Cosmética, enquadra-se na modalidade de 

Curso de Extensão, na área temática. 

 

Essas são algumas das atividades de Extensão realizadas pelos cursos 

de graduação da Instituição. Todas as atividades de extensão serão 

apresentadas/divulgadas na página da IES, bem como nos murais disponíveis 

na Instituição, sendo constantemente atualizadas. Cabe, também, ao 

responsável pela atividade sua divulgação. 

A interação entre Instituição e comunidade é plena em cada projeto 

extensionistas, funcionado como um processo de construção e ampliação do 

conhecimento, fazendo com que a comunidade, a localidade e a região possam 

crescer e se desenvolver em todas suas instâncias, frentes e áreas. A 

realidade é colocada em jogo, frente os estudos teóricos de sala de aula, por 

isso a proposição de atividades que envolvam, sempre, a sociedade e o 

conhecimento apreendido pelo estudante é que fazem movimentar o 

desenvolvimento sustentável e eficiente. É assim que as Centro Universitário 

Vale do Iguaçu trabalham com extensão, levando em consideração seu 

Programa Extensão Universitária. 

Acadêmica, o curso de extensão em Máscara Faciais, desenvolve a área de 

estética, disponibilizando aos acadêmicos do curso de Estética e Cosmética, o 

contato com cosméticos e diferentes tipos de máscaras faciais, assim como 

protocolos de tratamento e contraindicações. Destaca-se a importância deste 

curso, devido a demanda do mercado de trabalho local, no qual a estética tem 

se destacado. 

16.1 REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO  CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 
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Segue abaixo Regimento Interno do Programa de Extensão: 

REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO  CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O presente Regimento Interno regula o Programa de Extensão das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração a 

extensão universitária como um processo educativo, cultural, científico e de 

continuidade educacional que, articulado de forma indissociável ao ensino e à 

pesquisa, viabiliza a relação transformadora entre Instituição e os vários 

setores da sociedade.  

  

Art. 2º. O Programa de Extensão terá como objetivos: 

  

a) Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre 

ensino e pesquisa, integrando-os com as demandas do mundo do 

trabalho, bem como as demandas sociais, contribuindo para o 

aperfeiçoamento, a reformulação e a implementação de concepções 

práticas do currículo acadêmico, aliado ao perfil do egresso ao que 

tange à produção do conhecimento; 

b) Fomentar projetos de extensão que levam em conta os saberes e 

fazeres populares, garantindo assim os valores democráticos de 

igualdade e de direitos, respeito à pessoa e a sustentabilidade 

ambiental, social e do conhecimento; 

c) Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais 

diversas áreas, de forma dinâmica e qualitativa, buscando caminhos 

alternativos para atender as demandas necessárias para a 

transformação de realidades; 

d) Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo 

como referência o processo de aprendizagem fomentada pelos cursos 
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de graduação e pós-graduação das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu); 

e) Difundir saberes, ciência e cultura nas mais diversas comunidades, 

respeitando à igualdade, a diversidade, em busca do desenvolvimento 

social; 

f) Formar cidadãos capazes de responder, antecipar e criar respostas às 

questões levantadas pela sociedade, servindo de agente transformador 

da realidade. 

 

§ 1º. A institucionalização do Programa de Extensão deverá atender às 

necessidades locais, regionais, estaduais e nacionais, enfatizando, sempre, as 

questões socioeconômicas, educacionais, ambientais, histórico-culturais e 

políticas, visando o desenvolvimento institucional e social em todos os níveis, 

estabelecendo mecanismos que relacionem os saberes acadêmicos aos 

saberes populares.  

§ 2º. Os projetos de extensão ligados ao Programa deverão levar em 

consideração as seguintes demandas: 

  

a) Deverá ser direcionado para uma das 4 (quatro) áreas, sendo: projeto de 

extensão acadêmico, projeto de extensão cultural, projeto de extensão 

científico e projeto de extensão de responsabilidade social; 

b) Após direcionamento dentro das áreas, deverá ser modalizado da 

seguinte maneira: curso de extensão; eventos de extensão; projetos de 

extensão continuados; programas especiais/regimes especiais e 

programas permanentes de extensão. 

  

§ 3º. As atividades de extensão podem ser integralizadas no currículo dos 

cursos de graduação e pós-graduação, por meio de atribuição de horas em 

atividades formativas, nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais de 

curso de graduação e pós-graduação da Instituição. 

  

CAPÍTULO II 

DA PARTICIPAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
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Art. 3º. Todos os programas e projetos serão compostos individualmente, ou 

em grupos, aprovados, inicialmente, nos Núcleos Docentes Estruturantes, 

aprovado em colegiado e encaminhado à Secretaria Geral de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão, a qual fará a análise final e aprovação do programa ou 

projeto. 

  

Art. 4º. Poderão participar dos projetos do Programa de Extensão todos os 

funcionários das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em efetivo 

exercícios e aposentados, discentes de graduação e pós-graduação, 

regularmente matriculados e pessoas da comunidade externa à Uniguaçu. 

  

§ 1º. Cada projeto de extensão, levando em consideração o presente no caput 

do Art. 2º, parágrafo segundo, deverá ter um coordenador; 

§ 2º. A coordenação poderá ser exercida simultaneamente em, no máximo, 3 

(três) projetos em áreas iguais, ou distintas, bem como em modalidades iguais, 

ou distintas. 

§ 3º.  A proposta a ser apresentada à Secretaria Geral de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão deverá ter a anuência da coordenação do curso de 

graduação ou pós-graduação em que o docente/propositor do projeto é lotado. 

  

Art. 5º. Os acadêmicos devidamente matriculados e em dia com suas 

obrigações acadêmicas e administrativas poderão participar dos projetos com 

atividades complementares ao ensino e à pesquisa. 

  

Art. 6º. Caberá ao coordenador de projetos de extensão: 

  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Apresentar a proposta de projeto de extensão, dentro das modalidades e 

áreas relacionadas no caput do Art. 2º deste Regimento Interno ao NDE 

e ao Colegiado em que está ligado e na sequência, se aprovado, à 

Secretaria Geral de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; 
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c) Fazer articulação entre o projeto as demais atividades desenvolvidas na 

comunidade interna e externa, levando em consideração o 

desenvolvimento da sociedade; 

d) Acompanhar e avaliar o desempenho dos discentes e demais pessoas 

envolvidas nos projetos; 

e) Desenvolver relatórios de atividades a partir das Planos de Ação do 

projeto de extensão, tendo em vista a organização da documentação de 

comprovação da realização do projeto; 

f) Divulgar os resultados parciais e finais dos projetos em forma de 

diagnósticos para que se possa ter um acompanhamento das atividades 

e, se necessário, a reestruturação do projeto, o que será acompanhado 

pela Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

g) Prestar contas, quando for o caso, do custeio das atividades realizadas; 

h) Calendarizar as atividades, organizando prazos e demais demandas 

necessárias às atividades de extensão; 

i) Fomentar publicações que divulguem as atividades dos projetos de 

extensão. 

  

Art. 7º. O projeto somente poderá ser iniciado após aprovação pela Secretaria 

geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

  

Art. 8º. Os projetos de extensão deverão se enquadrar, em relação ao tempo 

de execução, nos seguintes parâmetros: 

  

a) Atividades de curta duração: serão realizadas entre um dia a dois 

meses. 

b) Atividades de média duração: serão realizadas entre três meses a seis 

meses. 

c) Atividades de longa duração: serão realizadas entre seis meses a um 

ano. 

 

Parágrafo Único: Impreterivelmente as atividades não poderão sobressair o 

prazo de longa duração, para que o processo de acompanhamento seja efetivo 
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e eficaz. Sendo previsto no tempo de cada um dos parâmetros o tempo para a 

produção de relatórios e demais procedimentos obrigatórios. 

  

Art. 9º. Todas as atividades de extensão deverão prever o processo de 

encerramento a partir da finalização dos trabalhos realizados, levando em 

consideração a entrega do relatório final, conforme o modelo solicitado no 

edital de chamada, à Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão. 

  

Art. 10º. O prazo para entrega do relatório será estipulado no ato de registro da 

atividade, sendo que todas as comprovações de realização das atividades, seja 

o propositor, seja para os participantes, apenas será lavrado após a entrega do 

relatório final à Secretaria, a qual terá um prazo de 72h para analisá-lo, aprová-

lo ou não. Após aprovação, toda a documentação comprobatória estará à 

disposição dos responsáveis pela atividade. Em caso de reprovação será 

solicitado ao responsável pelas atividades as documentações faltantes. 

  

Art. 11. As proposições das atividades de extensão serão avaliadas pela 

Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, ouvida a 

Coordenação do Curso ao qual o propositor está vinculado, sendo 

encaminhado para aprovação em colegiado, levando-se em consideração as 

determinações presentes em Edital de chamada de proposições de atividade 

de forma semestral, ou quando necessário. Após aprovação o projeto passa a 

ser cadastrado e a ser efetivado. A determinação dos itens a serem avaliados 

será proposto pelo edital anual, ou semestral dependendo das demandas, de 

chamada das atividades. 

  

Art. 12. Os relatórios finais dos projetos serão enviados e apresentados à 

Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, sendo, após 

aprovação das comprovações de realização do projeto, arquivados.  
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Parágrafo Único: A certificação dos projetos dar-se-á pela carga horária 

efetivamente realizada, sendo expedida a certificação logo após arquivamento 

dos projetos.  

  

Art. 13. Os projetos poderão ser reeditados desde que passem pelos trâmites 

de aprovação presentes nos caputs dos Artigos anteriores. 

  

CAPÍTULO III 

DA COMPROVAÇÃO  

  

Art. 14. Todos os projetos em andamento serão apresentados na página da 

web das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 15. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pela 

Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, ouvida a Direção Geral. 

  

Art. 16. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua 

aprovação no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

revogadas as decisões ao contrário. 

 

2.9.6. Programa de Iniciação Científica 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
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Art. 1º. O Programa de Iniciação Científica visa propiciar aos acadêmicos de 

graduação da Instituição a inserção no processo de investigação científica, bem 

como instituir a cultura de pesquisa acadêmico-científica na Instituição, em conjunto 

com a Secretaria Geral de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, com o Programa 

de Incentivo a Pesquisa das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), com o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Instituição e com as 

Coordenações de Cursos das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 2º. A Iniciação Científica configura-se como uma atividade de investigação, 

realizada por estudantes de graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado 

por professor pesquisador qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e 

métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica e da 

criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da pesquisa. 

 

Art. 3º. São objetivos do Programa: 

a) Estimular a formação da mentalidade acadêmico-científica entre a 

comunidade discente da Instituição, conduzindo à sistematização e 

institucionalização da pesquisa e intensificando a interação docente-discente na 

prática investigativa; 

b) Atuar como instrumento de fomento à construção do saber científico visando 

à formação de profissionais capazes de se posicionar e atender de forma crítica 

e autônoma, às demandas do mercado decorrentes das condições criadas pelo 

confronto com os problemas de pesquisa; 

c) Institucionalizar uma filosofia de trabalho acadêmico-científico visando a 

articulação entre pressupostos teóricos e a realidade para gerar novos saberes; 

d) Formar uma cultura de trabalho acadêmico-científico que articule a 

construção do conhecimento de forma interdisciplinar e a perspectiva de sua 

aplicação e utilização de informações na comunidade; 
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e) Contribuir para a redução de disparidades regionais, especialmente quanto a 

distribuição da competência científica nas perspectivas local, regional e nacional; 

f)  Estimular desenvolvimento do espírito científico, envolvendo estudantes de 

graduação na atividade de pesquisa e possibilitando a ampliação da capacidade 

institucional de orientação à pesquisa; 

g) Manter e ampliar a qualidade da produção científica da Instituição no contexto 

local e regional; 

h) Desenvolver e formar, continuamente, novos pesquisadores na atividade de 

formação científica. 

i)  Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica ao 

aluno orientado; 

j)  Estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos 

alunos, em decorrência de condições criadas confrontadas diretamente com os 

problemas de pesquisa; 

k) Estimular o interesse pela pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mediante 

participação em projetos orientados por professores pesquisadores qualificados; 

l)  Identificar e apoiar alunos de graduação com potencial para atuação em 

pesquisa; 

m)  Preparar alunos para a pós-graduação lato e stricto sensu; 

n) Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

o) Contribuir para diminuição das disparidades regionais na distribuição da 

competência científica no país. 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
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Art. 4º. Para que todos os cursos sejam contemplados, o Programa será dividido em 

quatro grandes áreas com base nos cursos de graduação e pós-graduação 

existentes na Instituição: 

 Ciências Sociais Aplicadas e Humanas: envolvendo os cursos de Administração, 
Direito e Serviço Social; 

a) Ciências da Saúde: envolvendo os cursos de Estética e Cosmética, 

Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia; 

b) Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação: envolvendo os cursos de 

Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Sistemas de Informação; 

c) Ciências Agrárias: envolvendo os cursos de Medicina Veterinária e 

Agronomia. 

 

Art. 5º.  O Programa de Iniciação Científica das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) ficará sob responsabilidade de um Coordenador, docente vinculado à 

Instituição, indicado pela Direção Geral; 

Art. 6º. O Coordenador geral do Programa de Iniciação Científica da Uniguaçu, 

docente de tempo integral, com titulação stricto sensu, indicado pela Direção Geral 

da Instituição e que se dedique à coordenação do Programa, deverá estar em 

consonância com as regulamentações da Secretaria Geral de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão bem como a Gestão do Programa de Incentivos da Uniguaçu, 

tendo as seguintes obrigações: 

a) Realizar reuniões periódicas e calendarizadas com os coordenadores de 

áreas; 

b) Dar anuência aos editais elaborados e promovidos pelos coordenadores de 

área; 

c) Promover a inter, multi e transdisciplinaridade entre as coordenações de 

áreas; 

d) Coordenar e organizar o evento anual de iniciação científica da Instituição, 

juntamente com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória 
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Local e com o Programa de Incentivo à Produção Acadêmico-científica das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu; 

e) Analisar e dar anuência aos relatórios, atas e registros dos projetos; 

f) Incentivar a produção de artigos e a participação em eventos científicos dos 

docentes e discentes envolvidos no programa 

g) Gerir as bolsas de Iniciação Científica em conjunto com a Gestão do 

Programa de Incentivos Uniguaçu, em consonância com a Direção. 

Art. 7º. O Coordenador de Área do Programa de Iniciação Científica da Uniguaçu, 

docente de tempo integral ou parcial, com titulação stricto sensu, indicado pela 

Direção Geral da Instituição e que se dedique à coordenação do Programa, deverá 

estar em consonância com as regulamentações da Secretaria Geral de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão bem como a Gestão do Programa de Incentivos 

da Uniguaçu, tendo as seguintes obrigações: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Elaborar edital para captação de novos projetos de iniciação científica no 

início de cada período letivo; 

c) Coordenar a abertura de grupos de estudo e pesquisa em conformidade com 

áreas de conhecimento de Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências da Saúde, 

Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências Agrárias; 

d) Avaliar e selecionar os projetos de pesquisa, segundo as áreas de 

conhecimento e as linhas de pesquisa nas quais se enquadrem; 

e)  Calendarizar as atividades, eventos e do Programa; 

f)  Participar da elaboração, revisão e atualização do regulamento do programa; 

g) Realizar reuniões com os coordenadores de cursos de Graduação e Pós-

Graduação da Instituição; 
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h) Receber e avaliar relatórios mensais que evidenciem o desenvolvimento dos 

projetos aprovados; 

i)  Controlar, organizar e implantar as bolsas dos alunos conforme os valores e 

regras definidos pela Instituição e conforme as diretrizes do Programa de 

Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos das Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu); 

j)  Manter atualizado todos os documentos que evidenciam a execução dos 

projetos; 

k) Coordenar e organizar o evento anual de iniciação científica da Instituição, 

juntamente com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória 

Local e com o Programa de Incentivo à Produção Acadêmico-científica das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu; 

l)  Realizar reuniões periódicas e calendarizadas com docentes orientadores que 

possuem projetos em desenvolvimento. 

CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES E PARTICIPAÇÃO 

Art. 8º. As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação 

Científica, no que tange ao Orientador, são: 

a) Ser docente, com mestrado ou doutorado, vinculado à Instituição; 

b) Possuir experiência na área de pesquisa, comprovada por publicações ou 

participação em congressos, encontros acadêmicos ou orientação de trabalhos 

científicos; 

c) Possuir carga horária disponível para dedicação ao seu projeto; 

d) Se enquadrar em uma das áreas de pesquisa e de projetos da Instituição. 
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Art. 9º. As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação 

Científica, no que tange ao acadêmico dos cursos de Graduação, são: 

a) Estar regularmente matriculado em curso superior de graduação da Instituição 

e estar em dia com suas obrigações acadêmicas e administrativas; 

b) Não estar cursando os dois últimos períodos de seu curso; 

c) Ter bom desempenho acadêmico comprovado pela apresentação do Histórico 

Escolar, com coeficiente de rendimento (CR) mínimo igual a 7,0 (sete vírgula 

zero), no último período cursado; 

d) Não possuir nenhuma reprovação, que geraram retenções no histórico; 

e) Ter disponibilidade de, pelo menos 08 (oito) horas semanais para se dedicar 

às atividades de pesquisa; 

f)  Se enquadrar em uma das áreas de pesquisa e de projetos da Instituição. 

Art. 10º. As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação 

Científica, no que tange ao Projeto de Pesquisa, são: 

a) Ser relevante para as áreas de conhecimento de Ciências Sociais e 

Aplicadas, Ciências da Saúde, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e 

Ciências Agrárias; 

b) Ser proposto por professor orientador e acadêmico-pesquisador, em conjunto; 

c) Adequação metodológica em conformidade com a política institucional; 

d) Padronização de acordo com modelo divulgado pelo respectivo edital e 

aprovação pela Comissão Avaliadora, de acordo com o manual institucional de 

normas técnicas e acadêmicas; 

e) Originalidade e inovação; 
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f)  Relevância para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico da região e do 

país, visando o desenvolvimento e inovação; 

g) Relação entre a infraestrutura disponível e os recursos humanos envolvidos 

na proposta; 

h) Considerações éticas; 

i)  Qualificação do pesquisador e da equipe; 

j)  Coerência do perfil dos pesquisadores com a área temática da proposta de 

pesquisa; 

k) Articulação para a formação de recursos humanos nos diversos níveis; 

l)  Contribuição para a superação das disparidades regionais, buscando o 

desenvolvimento regional e local. 

 

Parágrafo Único: A Comissão Avaliadora de Projetos de Iniciação Científica será 

composta pelo Coordenador do Programa em conjunto com o(s) Coordenador(es) 

de curso, conforme orientadores publicadas no respectivo edital. 

CAPÍTULO III 

DAS BOLSAS E BOLSISTAS 

Art. 11. Serão concedidas bolsas de Iniciação Científica para os acadêmicos, os 

quais deverão realizar o processo seletivo, dentro de datas e prazos especificados 

em seus respectivos editais, em conformidade com o Programa de Incentivos 

Financeiros, Bolsas e Financiamentos das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

Art. 12. As bolsas de Iniciação Científica terão duração de 12 (doze) meses, 

podendo ser estendida por mais 12 (doze) meses, desde que seja interesse da 
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Instituição, ou de comprovada validade produtiva que vise o desenvolvimento social 

local, regional e/ou nacional. 

§ 1º. As bolsas serão canceladas no caso de trancamento ou cancelamento de 

matrícula, ou por solicitação do orientador ou do aluno, devidamente justificada, bem 

como com demais regras presentes nos editais próprios e validados pelo Programa 

de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

§ 2º. O cancelamento da bolsa poderá ser feito a qualquer momento. 

§ 3º. As bolsas serão concedidas somente a alunos cujo prazo previsto para a 

conclusão do curso seja igual ou menor que dois períodos.   

Art. 13. São obrigações dos acadêmicos bolsistas: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Apresentar relatórios, parciais e final de suas atividades; 

c) Apresentar os resultados da pesquisa na Semana de Iniciação Científica 

da Instituição; 

d) Participar de grupos de estudo e pesquisa dentro das áreas em que se 

encaixa seus estudos em conformidade com os orientadores; 

e) Comparecer às atividades propostas pela Coordenação do Programa de 

Iniciação Científica. 

f)  Participar de congressos e eventos dentro de sua área de pesquisa; 

g) Assistir a palestras, encontros ou cursos, por determinação do professor-

orientador, desde que relevantes para o trabalho desenvolvido ou a 

formação para a pesquisa; 
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h) Dedicar-se às atividades de pesquisa, programadas e cumprir carga 

horária de 10 (dez) horas semanais, em horário definido no termo de 

compromisso com o professor orientador, não conflitante com suas 

obrigações discentes, em função das disciplinas em que estiver 

matriculado; 

i)  Registrar as atividades desenvolvidas mensalmente com o exercício de 

suas funções não ultrapassando 48 (quarenta e oito) horas após a 

execução; 

j)  Participar das reuniões de avaliação estabelecidas pelo programa; 

k) Elaborar e apresentar, sob orientação do professor responsável pelo 

projeto científico, trabalhos em eventos ou congressos mencionando a 

condição de aluno bolsista de Iniciação Cientifica das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

l)  Guardar sigilo das informações relativas à pesquisa; 

m)  Divulgar o andamento de seu projeto e o resultado da pesquisa por meio 

de um seminário especificamente convocado para esse fim 

n) Apresentar um relatório final publicável até 30 dias após o encerramento 

da bolsa. 

Parágrafo Único: Somente farão jus ao Certificado de Bolsista de Iniciação Científica 

os alunos que, além do cumprimento de suas obrigações, tiverem seus relatórios e 

trabalhos apresentados na Semana de Iniciação Científica das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

CAPÍTULO IV 

DOS TRABALHOS, PROJETOS E PUBLICAÇÕES 
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Art. 14. Os projetos, dentro dos grupos de pesquisa, deverão ser desenvolvidos 

visando a socialização em eventos acadêmicos e de Iniciação Científica, com 

publicação de artigos, para validação das bolsas, bem como dos projetos realizados. 

Art. 15. As Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) deverão garantir a 

publicação de uma Revista de Iniciação Científica, impressa ou eletrônica, 

devidamente indexada e registrada, que publique os trabalhos realizados e 

socializados, sendo acompanhado pelo Programa de Produção Acadêmica-

Científica da Instituição. 

Art. 16. Os trabalhos desenvolvidos, sejam com seres humanos ou animais, deverão 

ser encaminhados ao Núcleo de Ética e Bioética das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) ou ao Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA � Uniguaçu) 

respectivamente, ou encaminhados ao Comitê de Ética de uma Instituição parceira. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa, ouvida 

a Direção Geral da Instituição. 

Art. 18. O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação 

pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo 

disposições ao contrário. 

 

17 FLEXIBILIZAÇÃO E ENFOQUE INTERDISCIPLINAR DO CURSO 

A flexibilização é resultado da discussão coletiva do projeto político 

pedagógico e contempla um núcleo que caracteriza a identidade do curso e em 

torno do qual se constrói a estrutura que irá viabilizar a formação generalista e 

aproveitar todas as possibilidades e todos os espaços de aprendizado 

possíveis. 
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 As disciplinas optativas, as atividades complementares e mesmo as 

aulas práticas e visitas técnicas são formas encontradas para permitir ao aluno 

intervir na organização do seu aprendizado, expandindo os espaços de 

aprendizagem para além da sala de aula. 

 

18 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E O ENSINO DE 

HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA. 

 

Em junho de 2004 o Conselho Nacional da Educação, através da 

Resolução N°1, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, estabelecendo (art. 1°, § 1°) que as Instituições de Ensino 

Superior deveriam incluir nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares 

dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 

como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004. 

Assim, em cumprimento ao art. 3º da citada resolução, a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, e 

História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, 

competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pela IES e por seus 

professores, atendendo as indicações, recomendações e diretrizes explicitadas 

no Parecer CNE/CP 003/2004. 

Importante destacar que a estrutura de implementação da política das 

relações étnico-racial e o ensinamento de história e cultura afro-brasileira e 

indígena está suportada em três pilares: 

� Consciência política e histórica da diversidade, que conduz a:  

igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos; - à compreensão 

de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-

raciais distintos;  conhecimento e à valorização da história dos povos africanos 
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e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira; 

superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os 

povos indígenas e também as classes populares às quais os negros, no geral, 

pertencem, são comumente tratados; - desconstrução, por meio de 

questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias e 

comportamentos; diálogo, via fundamental para entendimento entre diferentes, 

com a finalidade de negociações, tendo em vista objetivos comuns; visando a 

uma sociedade justa.  

� Fortalecimento de identidades e de direitos, que orienta a:  

desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade 

negada ou distorcida; o rompimento com imagens negativas forjadas; 

esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana 

universal; combate à privação e violação de direitos; ampliação do acesso a 

informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das 

identidades 

� Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações, que 

encaminha a: conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a 

experiência de vida dos alunos e professores; condições para professores e 

alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo responsabilidade por relações 

étnico-raciais positivas; valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, 

por exemplo, como a dança, marcas da cultura de raiz africana, ao lado da 

escrita e da leitura; educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio 

cultural afro-brasileiro; cuidado para que se dê um sentido construtivo à 

participação dos diferentes grupos sociais; entre outros. 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena são contempladas, principalmente nas 

disciplinas de Fundamentos de Ciências Sociais e Ética e Bioética. 
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19 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação promulgou em 15 de 

junho de 2012 a RESOLUÇÃO Nº 2 do CNE/CP, estabelecendo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, em conformidade com o  

inciso VI do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que determina 

que o Poder Público deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis 

�✞ ✞☞✄✂☞✁✟ ✁✁✂✄ ✆✍✁�✁✄ ✍✏☎ �✂✠✞✂✍✁ ☎✁ ☎✞✂✁ ☎☎�✂✞☞✍✞ ✞✁✁✂✁✁✂✁☎☎✞☞✍✞

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-✂✁ ✁☎✠☎ ☎✄ ✁✠✞✄✞☞✍✞✄ ✞ ✎☛✍☛✠☎✄ ✁✞✠☎✏✄✞✄✌☛ 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja 

assegurada a compreensão do ambiente natural e social e que a Educação 

Superior deve desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que 

vive. A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 

4.281, de 25 de junho de 2002, dispõe especificamente sobre a Educação 

Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 

como componente essencial e permanente da educação nacional, devendo 

estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo; 

Estabelece o art. 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental que esta é uma dimensão da educação, é atividade 

intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual 

um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres 

humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de 

torná-la plena de prática social e de ética ambiental 

A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a 

comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, 

do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos 

problemas derivados de ditas relações e suas causas profundas. Também, 

deve proporcionar as condições para o desenvolvimento das capacidades 
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necessárias; para que grupos sociais, em diferentes contextos socioambientais 

do país, intervenham, de modo qualificado tanto na gestão do uso dos recursos 

ambientais quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a 

qualidade do ambiente. 

A Educação Ambiental será abordada na disciplina de Microbiologia 

Básica, estágio supervisionado; em atividades extracurriculares e projetos de 

extensão promovidos pela IES, ✁✁☎✁ ✁ ✁✠✁✌✞✍✁ ✆✡☞✎✂✂✄✞ ✡☎�✂✞☞✍☎✂� ☎☞✎✂✂✄✞ �✞

✎✁☛☎✄✌ na iniciação científica e em atividades complementares e projetos 

sociais. 

 

20 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

UNIGUAÇU 

  

 O Programa de Iniciação Científica nortear-se-á por um Regulamento 

específico, que determine os procedimentos e burocratização a serem seguidas pelo 

Programa, levando em consideração a realidade da Instituição, dos docentes e 

discentes.  

20.1 ÁREAS DO PROGRAMA 

  

Para que todos os cursos sejam contemplados, o Programa será dividido em 

quatro grandes áreas com base nos cursos de graduação e pós-graduação 

existentes na Instituição: 

  

a) Ciências Sociais Aplicadas e Humanas: envolvendo os cursos de 

Administração, Direito e Serviço Social; 

b) Ciências da Saúde: envolvendo os cursos de Estética e Cosmética, 

Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia; 

c) Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação: envolvendo os cursos de 

Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Sistemas de Informação; 
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d) Ciências Agrárias: envolvendo os cursos de Medicina Veterinária e 

Agronomia. 

  

20.2 ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA 

  

 As áreas serão coordenadas por um docente, estando subordinado à 

Coordenação Geral do Programa, para tanto, seguir-se-á a seguinte organização: 

  

a) Coordenador Geral do Programa: Docente de tempo integral, com titulação 

stricto sensu, indicado pela Direção Geral da Instituição e que se dedique à 

coordenação do Programa; 

b) Coordenador de área: Docente de tempo integral ou parcial, com titulação 

stricto sensu, indicado pela Direção Geral da Instituição e que se dedique à 

coordenação da área; 

c) Professor Orientador: Docente da instituição, ou docente visitante, com 

titulação stricto sensu, que deve se inscrever no Programa com base nos 

Editais específicos lançados pela Secretaria Geral de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão, por meio do Coordenador do Programa. O Professor 

Orientador deverá propor um projeto de pesquisa que envolva um grupo de 

estudos, ou de pesquisa, com acadêmicos que também deverão se inscrever 

em conformidade com os Editais próprios do Programa; 

d) Acadêmicos Bolsistas: Alunos regularmente matriculados e em dia com suas 

obrigações acadêmicas e administrativas, devendo se inscrever no programa 

a partir de regras próprias presentes nos Editais do Programa e no 

Regulamento. 

  

20.3 COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA 

  

 O Coordenador geral do Programa de Iniciação Científica da Uniguaçu deverá 

estar em consonância com as regulamentações da Secretaria Geral de Pós-
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Graduação, Pesquisa e Extensão bem como com a Gestão do Programa de 

Incentivos da Uniguaçu, tendo as seguintes obrigações: 

 

a) Realizar reuniões periódicas e calendarizadas com os coordenadores de 

áreas; 

b) Dar anuência aos editais elaborados e promovidos pelos coordenadores de 

área; 

c) Promover a inter, multi e transdisciplinaridade entre as coordenações de 

áreas; 

d) Coordenar e organizar o evento anual de iniciação científica da Instituição, 

juntamente com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória 

Local e com o Programa de Incentivo à Produção Acadêmico-científica das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu 

e) Analisar e dar anuência aos relatórios, atas e registros dos projetos; 

f) Incentivar a produção de artigos e a participação em eventos científicos dos 

docentes e discentes envolvidos no programa; 

g) Gerir as bolsas de Iniciação Científica em conjunto com a Gestão do 

Programa de Incentivos Uniguaçu, em consonância com a Direção. 

  

20.4 AS COORDENAÇÕES DE ÁREAS E AS SUAS ATUAÇÕES 

  

 As coordenações de áreas serão responsáveis pelo acompanhamento e 

proposição de atividades do Programa, sempre subordinados à Coordenação Geral 

do Programa, para tanto é necessário que realize reuniões periódicas com os 

docentes orientadores de projetos, acompanhando todos os andamentos dos 

projetos, seguindo os cronogramas específicos.  

 É responsabilidade do Coordenador de área: 

  

a) Coordenar a abertura de grupos de estudo e pesquisa em conformidade com 

as áreas de conhecimento e o Regulamento do Programa de Iniciação 

Científica; 
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b) Avaliar e selecionar os projetos de pesquisa, segundo as áreas de 

conhecimento e as linhas de pesquisa nas quais se enquadrem; 

c) Calendarizar as atividades, eventos e do Programa; 

d) Participar da elaboração, revisão e atualização do regulamento do programa; 

e) Realizar reuniões com os coordenadores de cursos de Graduação e Pós-

Graduação da Instituição; 

f) Receber e avaliar relatórios mensais que evidenciem o desenvolvimento dos 

projetos aprovados; 

g) Controlar e organizar as bolsas dos alunos conforme os valores e regras 

definidos pela Instituição e conforme as diretrizes do Programa de Incentivos 

Financeiros, Bolsas e Financiamentos das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu); 

h) Manter atualizado todos os documentos que evidenciam a execução dos 

projetos; 

i) Realizar reuniões periódicas e calendarizadas com docentes orientadores que 

possuem projetos em desenvolvimento. 

 

 

20.5 DOS PROJETOS DE PESQUISA E INSCRIÇÃO DOS DOCENTES 

  

 Os projetos de pesquisa poderão ser realizados prevendo o desenvolvimento 

de pesquisas, ou de grupos de estudos/pesquisa, que abranjam todos os cursos 

dentro das áreas, sendo uma proposição inter, multi e transdisciplinar.  

 Os projetos deverão ser propostos pelos docentes interessados, levando em 

consideração as determinações do Regulamento do Programa, bem como dos 

Editais específicos com a anuência do Coordenador Geral. 

 Para a elaboração do projeto é necessário a seguinte estrutura: 

� Capa;  

� Folha de Rosto; 

� Introdução e Revisão da Literatura; 

� Justificativa; 
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� Objetivos; 

� Materiais e Métodos;  

� Plano de Trabalho; 

� Cronograma; 

� Orçamento; 

� Referências;  

� Apêndices/Anexos. 

  

As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação 

Científica, no que tange ao Projeto de Pesquisa, são: 

  

a)  Ser relevante para as áreas de conhecimento de Ciências Sociais e 

Aplicadas, Ciências da Saúde, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e 

Ciências Agrárias; 

b)  Ser proposto por professor orientador e acadêmico-pesquisador, em conjunto; 

c)   Adequação metodológica em conformidade com a política institucional; 

d)  Padronização de acordo com modelo divulgado pelo respectivo edital e 

aprovação pela Comissão Avaliadora, de acordo com o manual institucional de 

normas técnicas e acadêmicas; 

e)  Originalidade e inovação; 

f)   Relevância para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico da região e do 

país, visando o desenvolvimento e inovação; 

g)  Relação entre a infraestrutura disponível e os recursos humanos envolvidos 

na proposta; 

h)  Considerações éticas; 

i)    Qualificação do pesquisador e da equipe; 

j)    Coerência do perfil dos pesquisadores com a área temática da proposta de 

pesquisa; 

k)  Articulação para a formação de recursos humanos nos diversos níveis; 
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l) Contribuição para a superação das disparidades regionais, buscando o 

desenvolvimento regional e local. 

  

Tabela de pontuação para seleção de docentes orientadores 

  

A pontuação para análise do pesquisador levará em conta a sua produção 

acadêmico-científica nos últimos 3 (três) anos. 

  

Tabela de Pontuação 

PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA DOCENTE 

Parâmetro Pontuação 
por Item 

Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Adquirida 

Artigos (A1 - B1) 0,5 

5 

 

Artigos (B2 - B4) 0,3 
 

Artigos (B5 - C) 0,1 
 

Livro Publicado 0,5 
 

Capítulo de Livro 0,3  
 

Orientações 
(Concluídas ou 

andamento) 

0,1 

 

Bancas 0,3 
 

Patentes Registradas 0,5 
 

TITULAÇÃO 

Doutorado 5 5 
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Mestrado 3 (Não cumulativos 
por item)  

Especialização 1 
 

  

 

20.6 FORMA DE INSCRIÇÃO DOS ACADÊMICOS INTERESSADOS E 
ATRIBUIÇÕES DO ACADÊMICO BOLSISTA  

  

 Os acadêmicos interessados deverão se atentar aos Editais que serão 

lançados pelo Programa, enquadrando-se nas especificações presentes nos Editais 

e no Regulamento.  

  

São obrigações dos acadêmicos bolsistas: 

  

a) Apresentar relatórios, parciais e final de suas atividades; 

b) Apresentar os resultados da pesquisa na Semana de Iniciação 

Científica da Instituição; 

c) Participar de grupos de estudo e pesquisa dentro das áreas em que se 

encaixa seus estudos em conformidade com os orientadores; 

d) Comparecer às atividades propostas pela Coordenação do Programa 

de Iniciação Científica. 

e) Participar de congressos e eventos dentro de sua área de pesquisa; 

f) Assistir a palestras, encontros ou cursos, por determinação do 

professor-orientador, desde que relevantes para o trabalho 

desenvolvido ou a formação para a pesquisa; 

g) Dedicar-se às atividades de pesquisa, programadas e cumprir carga 

horária de 8 (oito) horas semanais, em horário definido no termo de 

compromisso com o professor orientador, não conflitante com suas 

obrigações discentes, em função das disciplinas em que estiver 

matriculado; 
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h) Registrar as atividades desenvolvidas mensalmente com o exercício de 

suas funções não ultrapassando 48 (quarenta e oito) horas após a 

execução; 

i) Participar das reuniões de avaliação estabelecidas pelo programa; 

j) Elaborar e apresentar, sob orientação do professor responsável pelo 

projeto científico, trabalhos em eventos ou congressos mencionando a 

condição de aluno bolsista de Iniciação Científica das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

k) Guardar sigilo das informações relativas à pesquisa; 

l) Divulgar o andamento de seu projeto e o resultado da pesquisa por 

meio de um seminário especificamente convocado para esse fim; 

m) Apresentar um relatório final publicável até 30 dias após o 

encerramento da bolsa. 

  

Tabela de Pontuação para seleção de bolsistas 

  

O aluno que estiver cursando os dois últimos períodos de seu curso e/ou 

possuir reprovações que geraram retenções no histórico não poderá participar do 

processo seletivo, tendo sua inscrição automaticamente reprovada.  

A pontuação para análise do discente levará em conta a sua produção 

acadêmico-científica nos últimos 3 (três) anos. 

 

Tabela de Pontuação 

PRODUÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA DISCENTE 

Parâmetro Pontuação por 

Item 

Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Adquirida 

Artigos Publicados 0,5 

5  

Participação em Eventos (Ouvinte) 0,1 
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Participação em Eventos (Banner) 0,3 
 

Participação em Eventos 

(Comunicação Oral) 

0,5 

 

*DNA (Pontuação 5) 1 
 

DNA (Pontuação 4) 0,6 
 

DNA (Pontuação 3) 0,3 
 

COEFICIENTE DE RENDIMENTO 

CR 9,1 - 10,0 5 

5 

 

CR 8,0 - 9,0 3 
 

CR 7,0 - 7,9 1 
 

* Somente será válida a pontuação do último DNA realizado pelo aluno. 

 

20.7 AS BOLSAS  

  

Tanto para professores orientadores como para acadêmicos bolsistas, as 

bolsas de Iniciação Científica terão duração de 12 (doze) meses, podendo ser 

estendida por mais 12 (doze) meses, desde que seja interesse da Instituição, ou de 

comprovada validade produtiva que vise o desenvolvimento social local, regional 

e/ou nacional. 

  Ao que tange aos acadêmicos, as bolsas serão canceladas no caso de 

trancamento ou cancelamento de matrícula, ou por solicitação do orientador ou do 

aluno, devidamente justificada, bem como com demais regras presentes nos editais 

próprios e validados pelo Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e 

Financiamentos das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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A proposta do curso se apóia na lei de diretrizes e bases da educação LDB 

9.394/1996 e na orientação contida nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação em Estética e Cosmética (Resolução CNE/CES N° , de 

18 de fevereiro de 2003).  

A estrutura curricular do Curso de Estética e Cosmética das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu é instrumento de construção coletiva envolvendo o 

corpo docente e discente, com reflexões periódicas que garantem formação 

profissional de qualidade. O currículo deverá ser avaliado periodicamente a fim 

de discutir e implementar ou modificar estratégias que garantam o cumprimento 

da proposta do curso. 

As disciplinas são organizadas com o objetivo de levar o acadêmico à 

construção de seu conhecimento e ao desenvolvimento de habilidades gerais e 

específicas relacionadas ao Curso de Estética e Cosmética. A matriz curricular 

é composta por disciplinas básicas e profissionalizantes que são desenvolvidas 

ao longo do curso de maneira integrada e complementar, promovendo a visão 

interdisciplinar. O conteúdo programático das disciplinas subdividido em teórico 

e prático desenvolve as habilidades profissionais, paralelamente a aquisição de 

conhecimentos teóricos. A articulação da teoria e da prática é buscada desde o 

primeiro ano do curso, culminando com os estágios supervisionados nos 

últimos períodos e com o trabalho de curso. 

De forma gradativa e respeitando uma sequencia lógica da construção do 

conhecimento, disciplinas com conteúdos específicos das ciências biomédicas 

ocorrem desde o primeiro semestre do curso e, para que a evolução do 

conhecimento se dê não somente como simples agregação contínua de 

conceitos e práticas, a interdisciplinaridade é exercitada em todos os 

momentos do currículo de Estética e Cosmética.  

Durante o curso os acadêmicos devem, além de frequentar aulas teóricas, 

maximizar seus conhecimentos teórico-práticos, a partir das atividades nos 

laboratórios do curso,  e outras unidades de prática acadêmica complementar e 

de extensão e, devem ainda, se envolverem em projetos de pesquisa e 
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extensão orientados pelos professores e elaboração e execução do trabalho de 

curso. 

A estrutura curricular do Curso de graduação em Estética e Cosmética 

passou por atualizações constantes desde a criação do curso para melhorar a 

capacitação do acadêmico permitindo de fato a formação generalista e 

interdisciplinar do mesmo, permitindo também a auto realização do egresso no 

mundo atual. Também observa-se a preocupação na nova matriz curricular da 

presença de mais domínios específicos do esteticista com a inserção de 

algumas disciplinas e mudanças na carga horária e desmembramento de 

outras disciplinas. Todas as modificações foram amplamente discutidas com o 

Núcleo Docente Estruturante do Curso, docentes e discentes do curso e 

aprovadas em reunião. 

Quadro 1 - Demonstrativo da matriz curricular do curso, segundo as diretrizes curriculares 

nacionais (Resolução CNE/CES 2/2003). 

CONTEÚDOS DISCIPLINAS C.H. TOTAL 

Ciências Exatas 

  
Química Geral e Inorgânica 80 

Subtotal 80 

Ciências Biológicas e 

da Saúde 

Anatomia Humana 80 

Biologia Celular 80 

Embriologia e Histologia 80 

Farmacologia 80 

Fisiologia Humana 80 
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Patologia Geral 80 

Subtotal 480 

Metodologia Científica 80 

Epidemiologia e Saúde Coletiva 80 

Subtotal 160 

 

Anatomofisiologia na Estética 

80 

Ciências da Estética e 

Cosmética 

Estética corporal I 
80 

Estética facial I 
80 

Nutrição aplicada a estética 
80 

Eletroterapia 

80 

Estética facial II 
80 

Nutrição aplicada a estética 
80 

Estética corporal II 
80 

Recursos em Pré e Pós Operatório de Cirurgia Plástica 
Estética e Reparadora 

80 

Emergências e Primeiros Socorros em Estética 

80 

Recursos e Técnicas Manuais aplicados em Estética 

40 

Cosmetologia 

80 

Técnicas de SPA 

80 
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Princípios de administração e marketing 

80 

Imagem Pessoal e Maquiagem 

80 

Terapias complementares em estética 

80 

 

80 

 

 

Subtotal 

 

 TOTAL DE DISCIPLINAS 2100 

 

CONTEÚDOS OUTRAS ATIVIDADES/DISCIPLINAS C.H. TOTAL 

Estágio Supervisionado 

(a ser realizado no contra turno) 

Estágio supervisionado  100 

Subtotal 100 

Atividades complementares 

 

 

 

Subtotal 

 

 

22.1 MATRIZ CURRICULAR - CURSO ESTÉTICA E COSMÉTICA 

 

1 º Período de Estética e Cosmetologia 

   
CH 

TOTAL 

Anatomia    80 
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Biologia Celular    80 

Epidemiologia e Saúde Pública    80 

Química Geral e Inorgânica    80 

Anatomofisiologia na Estética    80 

400 

2 º Período de Estética e Cosmetologia 

   
CH 

TOTAL 

Fisiologia I    80 

Histologia e Embriologia    80 

Metodologia e métodos quantitativos em pesquisa    80 

Estética corporal I    80 

Estética facial I    80 

400 

3 º Período de Estética e Cosmetologia 

  
 

CH 
TOTAL 

Patologia   
 

80 

Fisiologia II   80 

Nutrição aplicada a estética   80 

Eletroterapia   80 

Estética facial II   80 

  

400 

4 º Período de Estética e Cosmetologia 

   CH 
TOTAL 

Tricologia    80 

Farmacologia e Toxicologia    80 

Estética corporal II    80 

Recursos em Pré e Pós Operatório de Cirurgia Plástica Estética e 
Reparadora    80 

Emergências e Primeiros Socorros em Estética    40 

Recursos e Técnicas Manuais aplicados em Estética    40 

400 

5 º Período de Estética e Cosmetologia 

   CH 
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TOTAL 

Cosmetologia    80 

Técnicas de SPA    80 

Princípios de administração e marketing    80 

Imagem Pessoal e Maquiagem    80 

Terapias complementares em estética    80 

Estágio Supervisionado 100 

500 

22.2 CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

O Curso de Estética e Cosmética, por meio de sua matriz curricular, 

instrumentaliza teórico-metodologicamente os acadêmicos potencializando 

uma formação que o prepare para o exercício das competências e habilidades 

específicas e privativas deste profissional. O aprendizado favorecido por meio 

da matriz curricular deverá direcionar o acadêmico para adquirir a capacidade 

da tomada de decisões, uso de equipamentos, execução de procedimentos, 

bem como avaliar, decidir qual o procedimento indicado a cada caso. 

Esteticista deverá adquirir a capacidade de comunicação verbal e não 

verbal, interagir com a comunidade, pacientes e equipe multidisciplinar em 

todos os níveis de atenção a saúde e também assumir o papel de liderança e 

administração e gerenciamento de equipes de saúde sempre visando o bem 

estar dos seus pacientes e da comunidade a qual está inserido. Assim, 

esteticista deverá ser capaz de estar em constante aprendizado tanto na sua 

formação quanto na sua prática. Buscando com estas medidas, manter o aluno 

atualizado para seu ingresso no mercado de trabalho. Os projetos de extensão 

e núcleos de estudo visam aprofundar os conhecimentos do aluno a respeito 

da realidade social que, apresentando-se de forma dinâmica, subsidia a 

reflexão crítica do aluno e professor, que por meio dos conhecimentos teóricos 

adquiridos na academia levam o acadêmico para a prática profissional. 
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22.2.1 Correlação Entre As Habilidades E Competências Previstas Neste 

Projeto Para O Profissional De Estética e Cosmética E As 

Disciplinas Do Curso 

Busca-se com este item demonstrar a relação entre o perfil profissional 

desejado para o (a) aluno (a) concluinte do Curso e a formação educacional 

proposta por este projeto. 

O Curso de Bacharelado em Estética e Cosmética tem como meta a 

formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com a 

realidade regional e brasileira.   Para tanto, é relevante a atenção às questões 

pedagógicas voltadas para a construção de espaços que viabilizem o processo 

ensino-aprendizagem. Tais espaços oportunizam aos acadêmicos (re) 

conhecer a complexidade estabelecida na rede de relações presentes no 

âmbito da sociedade. Possibilitam, ainda, identificar as demandas tradicionais e 

emergentes apresentadas na contemporaneidade. Em síntese, as atividades 

realizadas nesses espaços de aprendizagem se consubstanciam na construção 

do conhecimento e na apreensão da realidade social, assumindo o caráter 

mediador das transformações da sociedade, na defesa dos direitos humanos e 

da justiça social.  

 

22.3 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 

22.3.1 Disciplinas Obrigatórias 

Disciplinas da Matriz curricular. 

Ementas relativas ao 1º ano � 1º Período 

Disciplina: Anatomia Humana Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Estudar a organização global do corpo humano, bem como seus 

planos de referência e terminologia descritiva do sistema locomotor, linfático e 
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pele. Estudar os sistemas orgânicos e as estruturas a eles relacionadas. 

Identificar e nomear as estruturas relacionadas ao Sistema Circulatório, 

Digestório, Respiratório, Urinário, Genital Masculino, Genital Feminino, 

Tegumentar e Endócrino. 

Bibliografia Básica:  

GARDNER, E.; GRASY, D. J.; O'RAHILLY, R. Anatomia: estudo regional do 

corpo humano. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 

MACHADO, A.B.M. Neuroanatomia Funcional. 2.ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 

2000. 

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 23.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia Humana Básica. São Paulo: 

Atheneu, 2011. 

KAPIT, W.; ELSON, L.M.; CHAGAS, C.F. (Trad.). Anatomia: um livro para 

colorir. 3.ed. São Paulo: Roca, 2004. 

MARQUES, E.C.M. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: Martinari, 

2011. 

ROHEN, J.W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. Anatomia Humana. 

4.ed. São Paulo: Manole, 1998. 

TORTORA, G.J. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 
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Disciplina: Biologia Celular Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Microscopia óptica e eletrônica; principais técnicas de estudo; 

introdução à Biologia celular, níveis de organização da natureza e os grupos de 

seres vivos; características gerais das células (denominações, formas, 

tamanhos e os dois tipos celulares); visão panorâmica da célula eucarionte 

(animal); componentes químicos das células; membranas celulares; 

citoesqueleto; junções celulares e com a matriz extracelular; mitocôndrias e 

energia celular; peroxissomos e a desintoxicação celular; comunicações 

celulares por meio de sinais químicos; núcleo celular; ciclo celular e meiose; 

organelas envolvidas na síntese de macromoléculas; diferenciação celular; 

morte celular (necrose e apoptose); mecanismos de regulação das atividades 

celulares; vírus e células. 

Bibliografia Básica: 

ALBERTS, B.; et al. Fundamentos da Biologia Celular. 2.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

DE ROBERTS, E.M.F.; HIB, J. Bases da Biologia Celular e Molecular. 3.ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 7.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

ALBERTS, B.; et al. Fundamentos da Biologia Celular: uma introdução à 

biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

CLEFFI, N.M. Biologia Celular, Genética e Evolução. São Paulo: HARBRA, 

1994. 

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 9.ed. Rio de Janeiro: 
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Guanabara Koogan, 1999. 

POLLARD, T.D.; EARNSHAW, W.C.; JOHNSON, GRAHAM, T. Biologia 

Celular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

VIDAL, B.C.; MELLO, M.L.S. Biologia Celular. Rio de Janeiro: Atheneu, 1987.  

 

Metodologia e métodos quantitativos 
em pesquisa 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa: Introdução a investigação científica, a atitude e a leitura crítica. O 

compromisso profissional e a questão ética. Introdução às técnicas de 

pesquisa. Estrutura do relatório de pesquisa, apresentação do trabalho 

científico, elaboração de seminários. Fichamento, resenha e artigo científico. 

Importância da Monografia na graduação. Leitura e análise de gráficos. 

Iniciação a elaboração de um Projeto científico. 

Bibliografia Básica: 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 7.ed. 

São Paulo: Atlas S.A, 2014. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da metodologia científica. 

6.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

SOUZA, A. V.; ILKIU, G. S. M. Manual de Normas técnicas para trabalhos 

acadêmicos. União da Vitória: Kaygangue, 2017. 
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Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos de graduação. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia 

científica. 3.ed. Person, 2007. 

MONTGOMERY, E. Escrevendo trabalhos de conclusão de curso: guia 

prático para desenvolver monografias e teses. Castelo Rio de Janeiro: Alta 

Books, 2005. 

RUIZ, J. A. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 6.ed. 

São Paulo: Atlas, 2013. 

VIEIRA, S.; HOSSNE, W. S. Metodologia científica para área de saúde. Rio 

de Janeiro: Campus, 2001. 

Disciplina: Química Geral e Inorgânica             Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: O laboratório de química. Cuidados e manuseio de materiais de 

laboratório. Estrutura atômica: Modelos atômicos. Tabela periódica: usos e 

propriedades, números de oxidação. Ligações químicas: ligação iônica, ligação 

covalente normal e dativa, ligação metálica. Funções da química inorgânica: 

ácidos, bases, sais e óxidos. 

Bibliografia Básica: 

RUSSEL, J. B. Química geral. 2.ed. São Paulo: Makron  Books, 1994. 

MASTERTON, W.L.; SLOWINSKI, E.J.; STANITSKI, C.L. Princípios de 

química. Rio de Janeiro: LTCC, 1990. 

LEE, J.D. Química Inorgânica Não Tão Concisa. 5.ed. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2000. 
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Bibliografia Complementar: 

MAHAM, B.H.; MYERS, R.J. Química: um curso universitário. 4.ed. São 

Paulo: Edgard Blucher, 2002. 

FELTRE, Ricardo. Química : química geral. 4.ed. São Paulo, Moderna, 1994. 

SACKHEIM, G.I.; LEHMAN, D.D. Química e Bioquímica para Ciências 

Biomédicas. 8.ed. São Paulo: Manole, 2001. 

UCKO, D.A. Química para as Ciências da Saúde: uma introdução à química 

geral, orgânica e biológica. São Paulo: Manole, 1992. 

 

 

 

Disciplina: Saúde Pública e 

Epidemiologia 
Carga Horária: 40 h/a 

Ementa:. A compreensão do processo saúde-doença na sociedade e seus 

determinantes. A distribuição dos agravos, doenças e eventos associados à 

saúde. A medida da saúde coletiva. O raciocínio e a pesquisa epidemiológica. 

A produção da informação em saúde e o seu conhecimento e interpretação 

para apoiar a tomada de decisão em saúde. A organização do sistema de 

saúde no Brasil. Políticas de saúde e a Atenção Primária. A saúde como 

direito. As unidades de saúde no contexto do Sistema Único de Saúde - SUS. 

A regulamentação, o controle social e os recursos humanos do SUS. As 

atividades programáticas e os novos modelos de atendimento para a 

viabilização e consolidação do SUS. 

Bibliografia Básica: 
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PEREIRA, M.G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1995. 

ROUQUAYROL, M.Z.; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e Saúde. 6.ed. Rio 

de Janeiro: MEDSI, 2003. 

ROUQUAYROL, M.Z.; ALMEIDA FILHO. N. Introdução à Epidemiologia. 

3.ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002 

Bibliografia Complementar: 

BENSEDOR, I.M.; LOTUFO, P. Epidemiologia: abordagem prática. São 

Paulo: Sarvier, 2005. 

FLETCCHER, R.H.; FLETCCHER, S.W. Epidemiologia Clínica: elementos 

essenciais. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

FRANCO, L.J.; PASSOS, A.D.C. Fundamentos de Epidemiologia. São Paulo: 

Manole, 2005. 

JEKEL, J.F.; KATZ, D.L.; ELMORE, J.G. Epidemiologia, Bioestatística e 

Medicina Preventiva. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

MEDRONHO, R.A. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2006. 

 

 

Disciplina: Anatomofisiologia na 

estética 
Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Noções e conceitos de beleza, saúde, estética cosmetologia e 

imagem pessoal. Desenvolvimento de concepções que embasam estes 

conceitos e a relação com pele e procedimentos estéticos. Avaliação, 
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procedimentos de embelezamento e atendimento estético ao cliente, gestante 

e terceira idade. Noções das principais alterações estéticas. Importância do 

trabalho multidisciplinar para a manutenção da beleza e estética bem como os 

campos de atuação profissional do tecnólogo em estética e cosmética. 

Bibliografia Básica: 

BORGES, F.S. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas 

disfunções estéticas. 2. ed. São Paulo, SP: Phorte, 2010. 678 p. 

MARTINI, M. C. Tratado de Cosmetologia: Estética - Cosmética. SÃO 

PAULO: Andrei, 2009. 

GUIRRO E. &; GUIRRO R. Fisioterapia Dermato-funcional: fundamentos, 

recursos e patologias. 3 ed. Editora Manole São Paulo-SP, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

JACOMINI, L, S. Estética e imagem pessoal. Curitiba: Editora do livro técnico, 

2014. 

BORGES, F.S.; SCORZA, F. A. Terapêutica em estética: conceito e 

estética. Editora Phorte, 2016. 

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. São Paulo: 

Elsevier, 2011. 

 KEDE, M. P. V. Dermatologia estética. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 

 KEDE, Maria P.V. Guia de Beleza e Juventude: arte de se cuidar e de 

elevar a autoestima. São Paulo: Editora Senac, 2006. 

 

Ementas relativas ao 1º ano � 2º Período 
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Disciplina: Embriologia e Histologia Carga Horária: 120 h/a 

Ementa: Microscopia óptica e eletrônica; técnica histológica e histoquímica; 

visão panorâmica da célula animal; Histologia geral de tecidos epiteliais de 

revestimento e glandulares, conjuntivos, muscular e nervoso; Histologia 

especial dos sistemas: cardiovascular, endócrino, reprodutores masculino e 

feminino, tegumentar, digestivo, respiratório, urinário e sensorial. 

Gametogênese, fecundação, clivagem, períodos embrionário e fetal, anexos 

embrionários e placenta. 

Bibliografia Básica: 

GARCIA. S.M.L.; FERNANDÉZ, C.G. Embriologia. Porto Alegre: Artmed, 

2003. 

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 9.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1999. 

MOORE, K.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia Básica. 5.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

MAIA, G.D. Embriologia Humana. São Paulo: Atheneu, 2005. 

MELLO, R.A. Embriologia Humana. São Paulo: Atheneu, 2002. 

JUNQUEIRA, L.C.U.; JUNQUEIRA, L.M.S. Técnicas Básicas de Citologia e 

Histologia. São Paulo: Santos, 1983. 

SOBOTTA, J. Atlas de Histologia: citologia, histologia e anatomia 

microscópica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

SOBOTTA, J. Histologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 
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3  

Disciplina: Fisiologia Humana I Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Introdução à fisiologia da membrana celular (meio interno, transporte 

de membrana, potencial de ação e de repouso). Sistema circulatório, 

respiratório, digestório, renal e nervoso. 

Bibliografia Básica:  

CINGOLANI, H.E.; HOUSSAY, A.B. Fisiologia Humana de Houssay. 7.ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2004. 

GUYTON, A.C.; HALL, J. Fisiologia Humana e Mecanismos das Doenças. 

6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

GUYTON, A.C.; HALL, J. Tratado de Fisiologia Médica. 10.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

AIRES, M.M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

BERNE, R.M.; LEVY, M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2000. 

DAVIES, A.; BLAKELEY, A.G.H.; KIDD, C. Fisiologia Humana. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 

GANONG, W. Fisiologia Médica. 17.ed. Rio de Janeiro: Pretice-Hall, 1998. 

GUYTON, A.C. Fisiologia Humana. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 
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SILVERTHORN, D.U. Fisiologia Humana: uma abordagem integrada. 2.ed. 

São Paulo: Manole, 2003. 

 

Disciplina: Estética Corporal I Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Avaliação corporal. Biotipos, bioimpedância na estética; Fundamentos 

da massoterapia. Disfunções estéticas, técnica de massagem clássica 

relaxante, técnica de massagem estética. Renovação cutânea hidratação, 

gomagem, detox-redução, geoterapia, gessoterapia. Recursos físicos nos 

tratamentos corporais. 

Bibliografia Básica: 

CLAY, J.H.; POUNDS,D.M. Massoterapia clínica: integrando anatomia e 

tratamento. 2 ed. Editora Manole: São Paulo,2008.  

GUIRRO E. & GUIRRO R. Fisioterapia Dermato-funcional: fundamentos, 

recursos e patologias. 3 ed. Editora. Manole, São Paulo-SP, 2004. 

 KEDE, M. P. V.; SABATOVICH, O. Dermatologia Estética 2 ed, Atheneu. São 

Paulo, 2009.. 

Bibliografia Complementar: 

BORGES, F.S. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas 

disfunções estéticas. 2. ed. São Paulo, SP: Phorte, 2010. 678 p.  

CASSAR, M. P. Manual de massagem terapêutica. Editora Manole, São 

Paulo, 2001.  

FRITZ, S. Fundamentos da massagem terapêutica. 2 ed. Editora Manole, 
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São Paulo, 2002.  

MAIO, M. Tratado de Medicina Estética. Ed. Roca, São Paulo � SP, 2004.  

MUMFORD, S. O novo guia completo de massagem. 1 ed. São Paulo: 

Editora Manole, , 2009 

 

Disciplina: Estética Facial I Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Avaliação facial. Identificação dos diferentes tipos de pele e de suas 

alterações, bem como o tratamento adequado. Procedimentos estéticos, 

corretivos e preventivos utilizados na face destinados a higienização cutânea, 

tonificação, limpeza de pele, hidratação cutânea, nutrição cutânea. 

Bibliografia Básica: 

BORGES, F.S. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções 

estéticas. 2. ed. São Paulo, SP: Phorte, 2010. 678 p.  

GUIRRO, E.C.O.; GUIRRO, R.R.J. Fisioterapia Dermatofuncional. 3edição- 

Manole. Barueri, SP, 2014.  

KEDE, M. P. V.; SABATOVICH, O. Dermatologia Estética. 2 ed, Atheneu. São 

Paulo, 2009 

Bibliografia Complementar: 

BORGES, F.S. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas 

disfunções estéticas. 2. ed. São Paulo, SP: Phorte, 2010. 678 p.  

BRITO, Silvia Gonçalves; KAMIZATO, Karina Kiyoko. Técnicas estéticas 

faciais. São Paulo: Erica, 2014.  
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RIVITTI, Evandro. Manual de dermatologia clínica de Sampaio e Rivitti. São 

Paulo: Artes Médicas, 2014 

MAIO, M. Tratado de Medicina Estética. Ed. Roca, São Paulo � SP, 2004.  

 

 

 

 

Disciplina: Fisiologia Humana II Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Fisiologia endócrina e reprodutiva. Neurofisiologia e fisiopatologia 

neural. Eletrofisiologia cortical cerebral. Fisiologia dos processos conscientes. 

Fisiologia dos processos emocionais. Fisiologia do condicionamento e do 

aprendizado. 

Bibliografia Básica: 

LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurôciência. São Paulo, Atheneu, 

2004. 

GUYTON, A.C.; HALL, J. Fisiologia Humana e Mecanismos das Doenças. 

6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

GUYTON, A.C.; HALL, J. Tratado de Fisiologia Médica. 10.ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Maria Aparecida Domingues de. Neurofisiologia do comportamento. 3º ed. Canoas, ULBRA, 2005. 

BERNE, R.M.; LEVY, M. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 



 

 

131 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

2000. 

DAVIES, A.; BLAKELEY, A.G.H.; KIDD, C. Fisiologia Humana. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. 

GUYTON, A.C. Fisiologia Humana. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 

SILVERTHORN, D.U. Fisiologia Humana: uma abordagem integrada. 2.ed. 

São Paulo: Manole, 2003. 

 

 

Disciplina: Patologia Humana Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Introdução à patologia. Conceito de doença. Divisões e modalidades 

de estudo da Patologia. Desenvolvimento da tecnologia e sua influência no 

desenvolvimento da Patologia. Correlação dos dados anatômicos com os sinais 

e sintomas clínicos. Injúria e morte celular. Degenerações e necrose. Morte 

somática. Alterações da circulação e dos fluidos do organismo. Edema; 

hiperemia ou congestão; isquemia; trombose; embolismo; infarto; hemorragia; 

choque. Imunopatologia. Inflamação e reparo. Alterações do crescimento 

celular. Neoplasias. 

Bibliografia Básica: 

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo: patologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. 

COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. Robbins: patologia estrutural e 

funcional. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

KUMAR, V.; ABBAS, A.K. Robbins e Cotran Patologia: bases patológicas das 

doenças. 8.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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Bibliografia Complementar: 

FRANCO, M. Patologia: processos gerais. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 

HANSEL, D.E.; DINTZIS, R.Z. Fundamentos de Patologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

MITCCHELL, R.N.; et al. Fundamentos de Robbins & Cotran: patologia. 

8.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

ROBBINS, S.L.; LEONARD, S. Robbins & Cotran: fundamentos de patologia. 

7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

RUBIN, E.; et al. Rubin Patologia: bases clinicopatológicas da medicina. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

Disciplina: Estética Facial II Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Conhecimentos de peelings físicos, peelings mecânicos, peelings 

enzimáticos, peelings ultrassônicos, peelings de verão e suas aplicabilidades 

na estética facial. Despigmentantes, preenchedores e máscaras destinados às 

disfunções estéticas. Tratamento para acne. Associação de cosméticos com 

recursos eletroterápicos na estética facial. 

Bibliografia Básica: 

AZULAY, David, Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

DEPREZ, Philippe. Peeling químico: Superficial, Médio e profundo. 1. ed. 

Revinter, 2009.  

NOGUEIRA, Alessandra. Rejuvenescimento facial: dicas de sucesso. Rio de 

Janeiro: AC Farmacêutica, 2014.. 
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Bibliografia Complementar: 

BORGES, F. S.; SCORZA, F. A. Terapêutica em estética: conceito e estética. 

Editora Phorte, 2016.  

BRODY, H. J. Peeling químico e resurfacing. Rio de Janeiro: Reichmann & 

Affonso, 2000.  

FAÇANHA, Rosângela. Estética contemporânea. Rio de Janeiro: Rubio, ©2003. 

136 p. 3.  

KAMIZATO, k. K. Técnicas estéticas faciais. São Paulo: Saraiva, 2014. RUBIN, 

M. G. Peeling químico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007 

 

 

Disciplina: Nutrição aplicada a 

Estética 
Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Noções de Nutrição Humana. Macro e micronutrientes e fontes 

alimentares. Nutrientes aplicados à estética. Transtornos alimentares. Nutrição 

no fotoenvelhecimento, alopecia e acne. Obesidade e síndrome da desarmonia 

corporal. Dietas de emagrecimento.  

Bibliografia Básica: 

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E.; MARCHINI, J. Sérgio. Ciências nutricionais. 2. 

ed. São Paulo: Sarvier, 2008.  

MAHAN, L. K; ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 

9. ed. São Paulo: Roca, 2006.  

WHITNEY, E.; ROLFES, S. R. R. Nutrição: entendendo os nutrientes. 10. ed. 
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São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia alimentar para a população brasileira: 

promovendo a alimentação saudável. Ministério da Saúde: Manuais e Normas 

Técnicas, 2016.  

HANNEMANN. T. L. A. Nutrição. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2004. 

KATCH, F. I.; MCARDLE, W. D. Nutrição, exercícios e saúde. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Médica e Científica, 1996. 657p. 

 LEÃO, L. S. C. S.; GOMES, M. C. R. Manual de nutrição clínica: para 

atendimento ambulatorial do adulto. Petrópolis: Vozes, 2006.  

WHITNEY, E.; ROLFES, S. R. Nutrição: aplicações. São Paulo: Cengage 

Learning, 2008. 

 

Disciplina: Eletroterapia Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Conceitos gerais em eletroterapia. Instrumentação e segurança do 

produto. Efeitos da Corrente Elétrica no processo de cicatrização e modulação 

da dor. Eletroterapia de baixa e média freqüência, Efeitos fisiológicos e 

terapêuticos. Principais indicações e contra-indicações.Eletroterapia de alta 

freqüência, Efeitos fisiológicos e terapêuticos. Principais indicações e contra-

indicações. Fototerapia. Principais agentes fototerapêuticos. Efeitos fisiológicos 

e terapêuticos. Principais indicações e contra-indicações. Técnicas de 

aplicação. 

Bibliografia Básica: 

KAHN J. Princípios e prática de eletroterapia. 4 ed. São Paulo: Santos, 2001. 
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LOW J, REED A. Eletroterapia Explicada. 3 ed. São Paulo: Manole, 2001. 
 
MACHADO, Dr Clauton M. Eletrotermoterapia : Prática. 3ª ed. São Paulo: 
Pancast Editora. 

 

Bibliografia Complementar: 

AGNES ,JONES. Eletrotermoterapia Teoria e Pratica. Rio Grande do Sul: 
Orium, 2007 
 
VEÇOSO MC. Laser em Fisioterapia. São Paulo: Lovise, 1993. 
 
STARKEY C. Recursos Terapêuticos em Fisioterapia. São Paulo: Manole 2001. 
 
KITCHEN, Sheila. Eletroterapia : Prática baseada em evidências. 11ª ed. São 
Paulo: Manole, 2003. 

 

 

Disciplina: Farmacologia Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Introdução ao estudo da Farmacologia. Noções gerais de 

farmacocinética. Princípios de farmacodinâmica. Farmacologia do sistema 

nervoso autônomo periférico. Farmacologia do sistema nervoso central. 

Fármacos que atuam no sistema circulatório. Histamina e seus antagonistas. 

Eicosanóides e a reação inflamatória. Antiinflamatórios não-esteroidais e 

glicocorticóides. Estudo geral do agentes antimicrobianos 

Bibliografia Básica: 

GOODMAN, L.S.; et al. Goodman e Gilman as bases farmacológicas da 

terapêutica. 11.ed. Porto Alegre: McGraw-Hill Int, 2010. 

RANG, H.P. Farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
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SILVA, P. Farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

HARVEY, R.A.; CHAMPE, P.C.; MYCEK, M.J. Farmacologia Ilustrada. 2.ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2002. 

KOROLKOVAS, A.; BURCKHALTER, J.H. Química Farmacêutica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 

RANG, H.P.; DALE, M.M. Farmacologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

TOUITOU, Y. Farmacologia: noções básicas. São Paulo: ANDREI, 2005. 

WHALEN, K.; FINKEL, R.; PANAVELIL, T.A. Farmacologia: ilustrada. Porto 

Alegre: Artmed, 2016. 

 

 

Disciplina: Tricologia Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Noções gerais de histologia dos cabelos e cosmetologia aplicada à 

estética capilar. Higienização capilar, tratamentos em nível de haste e em nível 

de couro cabeludo. Tricologia e os cuidados cosméticos pertinentes à terapia 

capilar. Tipos de alopecias, suas características principais e de distúrbios do 

couro cabeludo. 

Bibliografia Básica: 

PEREIRA, Jose Marcos. TRATADO das doenças dos cabelos e do couro 

cabeludo: tricologia. São Paulo, SP: Dilivros, 2016.  

TOSTI, Antonella. Dermatoscopia das doenças do couro cabeludo e dos 

cabelos: com correções clínicas e histopatológicas. Rio de Janeiro, RJ: Dilivros, 
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2014.  

WICHROWSKI, Leonardo. Terapia capilar: uma abordagem complementar. Rio 

Grande do Sul: Bookman, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

BARSANTI, Luciano. Dr. Cabelo. 2. Ed. São Paulo, Elevação. BRAGA, Denise. 

Manual de instruções: terapia capilar. Brasília, DF: SENAC, 2014.  

GOMES, Álvaro Luiz. O uso da tecnologia cosmética no trabalho do 

profissional cabeleireiro. 5. ed. São Paulo, SP: SENAC, 2013. 132 p.  

HALAL, John. Tricologia e a química cosmética capilar. 5. Ed. Trad. São Paulo, 

Cengage, 2012. 

HALAL, John. Dicionário de ingredientes de produtos para cuidados com o 

cabelo. São Paulo, Senac, 2011. 

Disciplina: Recursos em Pré e Pós 
Operatório de Cirurgia Plástica 
Estética e Reparadora 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Definição e descrição atualizada das cirurgias plásticas. Cuidados, 

indicações e contraindicações de atendimentos pré e pós-operatórios. 

Manuseio do paciente operado. Cuidados higiênicos. Prática em técnicas de 

atendimento pré e pós cirurgia para a reabilitação saudável do paciente. 

Bibliografia Básica: 

CASSAR. MANO-PAUL. Manual de massagem terapêutica: São Paulo: 

Manole. 2001.  

KEDE, MARIA PAULINA VILLAREJO. Dermatologia Estética. São Paulo: 

Atheneu, 2004.  

JUNIOR, JAYRO G. Biossegurança e Controle de Infecção Cruzada. 3º Ed. SP: 
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Santos, 2004. 

. 

Bibliografia Complementar: 

SOUZA, Valeria Maria de; ANTUNES JUNIOR, Daniel. Ativos dermatológicos 

v.2: guia de ativos dermatológicos utilizados na farmácia de manipulação para 

médicos e farmacêuticos / 2005.São Paulo: Pharmabooks, 2005  

BAUMANN, Leslie; MONTEIRO, Érica de O. Pele saudável/ a fórmula para o 

seu tipo de pele. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.  

TOURNIEUX, Antonio Arcanjo Batuíra. Atualização em cirurgia plástica III: 

SBCP - Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. São Paulo: Robe, 1999.  

AZULAY, Rubem David; FILGUEIRA, Absalom L.; ANDRADE FILHO, Adebal 

de; BONALUMI FILHO, Aguinaldo; VILAR, Airá Novello; GADELHA, Alcidarta 

dos Reis; RICCIARDI, Alexandre Spiandorello; LUQUE, Alvaro Andrés; 

IGREJA, Ana Carolina de S. M.; AMARAL, Ana Carolina Nascimento de; REIS, 

Ana Guiomar Matos Santiago; COUTINHO, Ana Lucia Ferreira. Dermatologia - 

6. ed. rev. e atu / 2015. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  

FAUX, Dorothy Schefer; NEVES, Paulo. Beleza do século. São Paulo: Cosac 

Naify, 2000. 

 

Disciplina: Recursos e Técnicas 
Manuais aplicados em Estética 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: A aplicação e a importância da massoterapia no tratamento estético. 

Massagem modeladora. Drenagem linfática manual no pré e pós-operatório de 

cirurgias plásticas. Tipos de massagens em gestante e bebês. 
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Bibliografia Básica: 

LEDUC, Albert; LEDUC, Olivier. Drenagem linfática: teoria e prática � 3ª.ed / 

São Paulo: Manole, 2007.  

LACRIMANTI, Lígia Marini. Curso didático de estética: volume -2. São Caetano 

do Sul: Yendis, 2008. BRAUN, Mary Beth;  

SIMONSON, Stephanie J. Introdução à massoterapia. São Paulo: Manole, 

2007. 

. 

Bibliografia Complementar: 

ATKINSON, Mary. Arte da massagem indiana. São Paulo. Manole, 2000.  

AMARAL, Fernando. Técnicas de aplicação de óleos essenciais: terapias de 

saúde e beleza. São Paulo: Cengage Learning, 2016  

ZEMACH-BERSIN, David; ZEMACH-BERSIN, Kaethe; REESE, Mark. Solte-se: 

método de relaxamento para a saúde e a boa forma. São Paulo: Summus, 

1992.  

WILLS, Pauline. Manual de reflexologia e cromoterapia. São Paulo: 

Pensamento, 1995.  

VASCONCELOS, Maria Goreti de; ARANTES, Pamela Barbosa; CALVI, 

Eliziane Nitz de Carvalho Calvi; PEREZ, Erika; PRONATEC; SANTOS, 

Fabiane; SOUZA, Janaina Binhame de; CURAÇÁ, Izabel Cristina Barrada; 

MARQUES, Elisa. Técnico em Massoterapia : volume � 3. Piracicaba: Editora 

Técnica do Brasil, 2015. 

Disciplina: Imagem Pessoal e 
Carga Horária: 80 h/a 
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Maquiagem 

Ementa: Imagem pessoal e profissional. Comunicação do indivíduo através da 

imagem e da linguagem corporal. Atitudes e comportamentos para a 

construção da imagem. Informes técnicos sobre conceito da beleza humana. 

Diversos tipos de linhas e ângulos, os diferentes formatos anatômicos do rosto 

para compensação do perfil fisionômico. Conceitos fundamentais da 

maquiagem, mesclando teoria e prática.Técnicas de maquiagem. Correções 

adequadas para cada tipo de rosto.  

Bibliografia Básica: 

CEZIMBRA, Marcia. Maquiagem: técnicas básicas, serviços profissionais e 

mercado de trabalho. Rio de Janeiro, RJ: Senac Nacional, 2013. 

 KRIZEK, Alexandre. Maquiagem como profissão. Rio de Janeiro, RJ: Livre 

Expressão, 2011.  

MOLINOS, Duda. Maquiagem. 11. ed. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

✝✡✡✟�✞✁☞✟ ✂☎☞✞✍ ✝☛ ✞✄✍✠☎✍✄✁✂☎✄ �✞ ☞✞✁☎✁✂✁✄ ✁☎✠☎ ✄☎✂✄✞✄ �✞ �✞✂✞✄☎ ✞ ✄✁☎✄☛ ✆☛

ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

 HALLAWELL, Philip. Visagismo: harmonia e estética. 2. ed. São Paulo: Ed. 

Senac São Paulo, 2004.  

HALLAWELL, Philip. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. São 

Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2010. HELLER, Eva. Psicologia das cores: como 

as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: G. Gili, 2012. 

 MILANI, Anselmo; VIDOTTO, Sandro. Organização de uma empresa de 

beleza. 6. ed. São Paulo: Senac Nacional, 2013.. 
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Disciplina: Cosmetologia 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Introdução à cosmética. Riscos e sua classificação na utilização de 

cosméticos. Características dos grupos funcionais das moléculas. Estrutura 

química e funções das moléculas e biomoléculas aplicadas em produtos 

cosméticos. Mecanismos de ação de ativos com conhecimentos teóricos e 

práticos para a aplicação na estética. Veículos de produtos cosméticos usados 

para limpeza e tratamento da pele. Novas tendências no setor cosmético. 

Bibliografia Básica: 

KEDE, Maria Paulina Villarejo. Dermatologia Estética. São Paulo: Atheneu, 2a 

ed. 2009.  

REBELLO, Tereza. Guia de Produtos Cosméticos. São Paulo: Editora Senac 

São Paulo, 9a ed.,2004.  

RIBEIRO, Jesus Cláudio. Cosmetologia Aplicada a Dermoestética. RJ: 

Pharmabooks, 2ª ed. 2010. 

Bibliografia Complementar: 

ANSEL, H.C.; POPOVICH, N.G. Formas Farmacêuticas & Sistemas de 

Liberação de Fármacos. Ed. Artmed, 8ª ed., 2007  

CAMPOS, Patrícia M.B.G.M.; GONÇALVES, E. M. B.; LEONARDI, G. R. 

Formulário Dermocosmético II. 1. ed. SÃO PAULO SP: Tecnopress Editora e 

Publicidade LTDA, 1999. v. 1. 148 p.  

FONSECA, Aureliano da; PRISTA, L. Nogueira. Manual de Terapêutica 

Dermatologica e Cosmetologia. São Paulo.SP. Roca. 2000.  

HERNANDES, Micheline; MERCIER-FRESNE, Maria Madeline. Manual de 
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Cosmetologia. SP. Ed. 1999.  

RANDY SCHUELLE, Perry Romanowski. Iniciação à Química Cosmética vols. 

1, 2 ed. 3. Tecnopress. São Paulo: SP. 2003. 

Disciplina: Técnicas de Spa 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Proporcionar o estudo de técnicas de terapia ayurveda, cromoterapia, 

aromaterapia, banhos medicinais, técnicas de relaxamento e meditação, 

yogaterapia, além de outros recursos de terapias integrativas indianas para 

promoção da beleza e bem estar. 

Bibliografia Básica: 

FINTELMANN, Volker; WEISS, Rudolf Fritz; STEIN, João Pedro; NARCISO, 

Marcelo Sampaio; OELEMANN, Walter Martin Roland. Manual de fitoterapia - 

11. ed. rev. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 AZULAY, Rubem David. Dermatologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011.  

STEIN, Diane. Reiki essencial: manual completo sobre uma antiga arte de cura. 

São Paulo: Pensamento, 2017. 

Bibliografia Complementar: 

BALZANO, Ondina. Cromoterapia: medicina quântica. Rio de Janeiro: s.n., 

2002.  

PRICE, Shirley. Guia prático de aromaterapia: como usar os óleos essenciais 

para ter saúde e vitalidade - 7. ed.São Paulo: Siciliano, 1997.  

HERMÓGENES, José. Yoga para nervosos: aprenda a administrar seu 

estresse. São Paulo: Best Seller, 2015.  
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MOREN, Sandra Alexcae. Spas e salões de beleza: terapias passo a passo. 

São Paulo: Cengage Learning, 2009.  

PEREIRA, Maria de Fátima Lima. Spaterapia. São Paulo: Difusão, 2017. 

 

Disciplina: Recursos e Técnicas 

Manuais aplicados em Estética 
Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: A aplicação e a importância da massoterapia no tratamento estético. 

Massagem modeladora. Drenagem linfática manual no pré e pós-operatório de 

cirurgias plásticas. Tipos de massagens em gestante e bebês. 

Bibliografia Básica: 

LEDUC, Albert; LEDUC, Olivier. Drenagem linfática: teoria e prática � 3ª.ed / 

São Paulo: Manole, 2007.  

LACRIMANTI, Lígia Marini. Curso didático de estética: volume -2. São Caetano 

do Sul: Yendis, 2008. BRAUN, Mary Beth;  

SIMONSON, Stephanie J. Introdução à massoterapia. São Paulo: Manole, 

2007. 

. 

Bibliografia Complementar: 

ATKINSON, Mary. Arte da massagem indiana. São Paulo. Manole, 2000.  

AMARAL, Fernando. Técnicas de aplicação de óleos essenciais: terapias de 

saúde e beleza. São Paulo: Cengage Learning, 2016  

ZEMACH-BERSIN, David; ZEMACH-BERSIN, Kaethe; REESE, Mark. Solte-se: 
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método de relaxamento para a saúde e a boa forma. São Paulo: Summus, 

1992.  

WILLS, Pauline. Manual de reflexologia e cromoterapia. São Paulo: 

Pensamento, 1995.  

VASCONCELOS, Maria Goreti de; ARANTES, Pamela Barbosa; CALVI, 

Eliziane Nitz de Carvalho Calvi; PEREZ, Erika; PRONATEC; SANTOS, 

Fabiane; SOUZA, Janaina Binhame de; CURAÇÁ, Izabel Cristina Barrada; 

MARQUES, Elisa. Técnico em Massoterapia : volume � 3. Piracicaba: Editora 

Técnica do Brasil, 2015. 

Disciplina: Princípios de 
administração e marketing 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Apresentação da teoria geral da administração (TGA), as 

classificações das empresas e suas características. Conceitos e fundamentos 

do marketing e da comunicação e suas particularidades na aplicação em 

empresas de prestação de serviços. Desenvolvimento de planejamento 

estratégico e plano de negócios. 

Bibliografia Básica: 

SALIM, Cesar Nasajon. Administração empreendedora: teoria e prática usando 

estudos de casos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  

BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre: 

Bookman, 2009. 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: São Paulo: 

Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

✝✡✡✟�✞✁☞✟ ✂☎☞✞✍ ✝☛ ✞✄✍✠☎✍✄✁✂☎✄ �e negócios para salões de beleza e spas. 2. 
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ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

HALLAWELL, Philip. Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza. São 

Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2010.  

HELLER, Eva. Psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a 

razão. São Paulo: G. Gili, 2012. 

 MILANI, Anselmo; VIDOTTO, Sandro. Organização de uma empresa de 

beleza. 6. ed. São Paulo: Senac Nacional, 2013.. 

Disciplina: Estágio Supervisionado  Carga Horária:100 h/a 

Ementa: Abrangerá atividades relacionadas à área de Patologia Clínica. 

Bibliografia Básica:  

Todas as indicadas nas disciplinas relacionadas às respectivas áreas de 

estágio. 

Disciplina: Terapias complementares 

em estética 
Carga Horária: 80 h/a 

Ementa: Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa, Introdução à 

Auriculoterapia Chinesa, Introdução a Reflexologia Podal, Cromoterapia, 

Radiestesia 

Bibliografia Básica: 

BERWICK, Ann. Aromaterapia holística. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Era, 2002. 

270 p. 

 SZERMAN, Ala et al.; PEREIRA, Maria de Fátima Lima (Org.). Spaterapia. São 

Caetano do Sul, SP: Difusão Editora., 2013. 479 p. (Série curso de estética). 
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TRATADO de medicina chinesa. São Paulo: Roca, 1993. 691 p. 

Bibliografia Complementar: 

CORAZZA, Sônia. Aromalogia: uma ciência de muitos cheiros. São Paulo: 

Senac, 2002.  

BORGES, Fabio dos Santos. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas 

disfunções estéticas. 2.ed. São Paulo: Phorte, 2010.  

 CLAY, James H; POUNDS, David M. Massoterapia clínica: integrando 

anatomia e tratamento. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2008. 443p.  

ANDRADE, Carla-Krystin; CLIFFORD, Paul. Massagem: técnicas e resultados. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 336p.  

KAVANAGH, Wendy. Guia completo de massagem: um curso estruturado para 

alavancar a excelência profissional. São Paulo: Pensamento, 2010. 256p. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Nas Disciplinas curriculares obrigatórias que tratam das 

particularidades das áreas de conhecimento que enfatizam os conteúdos 

essenciais para a formação acadêmica preocupada com a profissionalização 

da profissão e seu compromisso ético e político, estão dispostas de forma a 

viabilizar um processo qualitativo de aproveitamento, sendo que os docentes 

investem em trabalhos individuais, em grupos, momentos de socialização, 

visitas técnicas, estudos de caso, avaliações individuais parciais e bimestrais, 

sempre buscando referenciar sua contribuição para a prática a ser realizada no 

estágio supervisionado. As disciplinas são desenvolvidas em um período 

semestral, com uma carga horária pré-fixada na matriz curricular, se 

apresentando no Currículo Pleno na modalidade obrigatória e a optativa. A 
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metodologia de ensino considera a diversidade como característica maior dos 

sujeitos. Nesta direção têm-se os cursos de Extensão que são ofertados 

semestralmente a partir das indicações de reunião de colegiado, 

representantes de turma, como também em solicitação a Coordenação de 

Curso e diretamente aos discentes das disciplinas em que se localizam a 

demanda. Cabe ressaltar a importância das visitas técnicas realizadas nas 

disciplinas complementam a vivência prática na medida em que possibilitam 

aos alunos o contato com os diferentes campos de atuação desteticista. 

 

3.1 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O curso de Estética e Cosmética terá como a sua principal atividade de 

estágio as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos em clínicas de estética, 

salões de beleza, entre outros. Tais espaços objetivam a capacitação do 

acadêmico do Curso, para o desenvolvimento e desempenho profissional nos 

vários campos de atuação, bem como promover a transdisciplinaridade. 

Nos Cursos da IES, a metodologia desenvolvida difere das práticas 

tradicionais da aula expositiva e da avaliação formal. O princípio metodológico 

dá-se por uma abordagem da educação problematizadora e da aprendizagem 

significativa, numa perspectiva da interdisciplinaridade, da flexibilidade e da 

contextualização. 

As atividades e procedimentos relativos ao estágio supervisionado serão 

✠✞✁✂�✁✄ ✁✞✂✁ ✆✝✞✁☛✂☎☎✞☞✍✁ �✁ ✞✄✍✎✁✂✁ �☛✁✞✠✍✂✄✂✁☞☎�✁✌ ✁ �☛☎✂ ✄✞✠✎ ✁✁☞✄✍✠☛✁�✁

a posteriori e constituir-se-á part✞ ✂☞✍✞✁✠☎☞✍✞ �✁ ✆✝☎☞☛☎✂ �✞ ✞✄✍✎✁✂✁

�☛✁✞✠✍✂✄✂✁☞☎�✁✌✟ �✂✄✁✁☞✁✍✞✂ ☎✁ ✁✁✠✁✁ �✁✁✞☞✍✞ ✞ �✂✄✁✞☞✍✞☛ ☞ ✆✝☎☞☛☎✂✌ �✞✍✞✠✎✟ ☎

cada ano, ser aprovado pelo Coordenador do Curso e pelos Supervisores de 

Estágio. Cabe ressaltar que, a IES já possui mecanismos de realização de 

estágios: 

a) O estágio não gera vínculo empregatício - A atividade de estágio não se 

confunde, seja em caráter temporário ou de duração indeterminada, com a 

figura do emprego.  
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b) Bolsa-auxílio - A Instituição Concedente do estágio poderá, a seu critério, 

oferecer ao estagiário uma bolsa de complementação educacional, para ajudá-

lo, no todo ou em parte, em suas despesas escolares, como matrícula, 

mensalidades e material escolar, ou despesas relacionadas com transporte, 

alimentação e vestuário. O valor da bolsa-auxílio ficará a critério da Instituição 

Cedente do estágio, e não se caracterizando como salário estará isenta de 

encargos sociais. 

c) Seguro contra acidentes pessoais - As faculdades mantidas pela Uniguaçu 

proporcionam ao estagiário a inclusão numa apólice, coletiva ou individual, de 

seguro contra acidentes pessoais.  

 

3.1.1 Estágio Curricular 

 

.  

3.1.2 Regulamento do Estágio em Estética e Cosmética 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

Art. 1º - O Estágio Supervisionado no Curso de Estética e Cosmética é 

componente curricular obrigatório à integralização do Curso de Graduação. 

Parágrafo Único � É condição para a realização das disciplinas de Estágio 

Supervisionado, a matrícula no Curso de Estética e Cosmética das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, para o semestre corrente. 

Art. 2º - O Estágio Supervisionado compreende a disciplina de Estágio 

Supervisionado I. 

Art. 3° - O Estágio Supervisionado tem o propósito de oportunizar: 

I � desenvolvimento interdisciplinar; 
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II � experiência acadêmico-profissional orientada para a competência técnico-

científica e para a atuação no trabalho dentro do contexto de relações sociais 

diagnosticadas e reconhecidas; 

III � o questionamento, reavaliação e reestruturação curricular; 

IV � o relacionamento dinâmico de teorias e práticas desenvolvidas ao longo 

das atividades de ensino; 

V � a promoção da pesquisa, ensino e extensão; 

VI � a vivência profissional em ambiente genuíno de trabalho na comunidade. 

Art. 4° -O Estágio será supervisionado e orientado por docentes do curso, 

conforme designação pela Coordenação do Curso e pela Instituição de Ensino. 

A realização de Estágio em local diverso da IES implicará em designação de 

supervisor-orientador para acompanhamento. 

CAPÍTULO II 

DA COOORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS 

Art. 5º - A Coordenação de Estágios em Estética e Cosmética tem por 

finalidade centralizar os procedimentos referentes aos estágios a serem 

realizados por seus acadêmicos e supervisionar as atividades discentes e 

docentes. 

Art. 6º -A Coordenação de Estágios está subordinada diretamente à 

Coordenação do Curso e à Direção da IES e será exercida por um professor 

designado para tal. 

Art. 7º - Os objetivos da Coordenação de Estágios são: 

I - zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas; 

II - criar mecanismos operacionais que facilitem a condução dos estágios; 
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III - orientar o corpo docente do curso a respeito dos procedimentos relativos 

aos estágios; 

IV - orientar os estagiários sobre os procedimentos e normas referentes aos 

estágios; 

V - desenvolver esforço motivacional junto às diversas instituições para 

viabilizar os estágios;  

VI - estabelecer mecanismos de integração entre a IES e as instituições. 

VII � orientar e acompanhar as atividades realizadas pelos supervisores-

orientadores. 

Art. 8º - A Coordenação de Estágios realizará reuniões com o colegiado do 

Curso de acordo com suas necessidades, em data e horário a serem fixados 

pelo coordenador.  

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 9º - Ao coordenador dos Estágios compete: 

I - manter relacionamento com o Colegiado de Curso, a fim de expor os 

resultados e propor eventuais modificações ou adequações necessárias; 

II � realizar a supervisão dos Estágios. 

III - responder, perante a Direção, pelo patrimônio sob sua guarda e verbas 

utilizadas durante o Estágios. 

IV � realizar as atividades pertinentes à operacionalização dos Estágios. 

V � verificar os locais de estágio fora da IES. 
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VI � organizar a documentação pertinente à realização e cumprimento dos 

Estágios pelos discentes. 

Art. 10º - Ao supervisor-orientador compete: 

I � supervisionar a realização dos Estágios pelos estagiários; 

II - elaborar, em conjunto com a coordenação, o plano de estágio a ser 

desenvolvido, e responsabilizar-se pela orientação e execução do estágio; 

III � acompanhar e avaliar o estágio quanto às atividades desenvolvidas, 

elaboração de relatório, interação com instituições concedentes de estágio, 

complementação teórica e técnicas necessárias, correções de eventuais 

desvios, avaliação do cumprimento do estágio, atribuir nota ao acadêmico, 

encaminhando a avaliação à secretaria; 

IV - supervisionar e orientar o aluno na utilização de equipamentos e bens 

materiais quando da realização do estágio no ambulatório da IES; 

V - comunicar à Coordenação de Estágios eventuais cancelamentos ou 

alterações no plano de Estágio em desenvolvimento (afastamento do orientado, 

prorrogação de prazos);  

VI - enviar à Coordenação de Estágios o Relatório Final para ser apreciado. 

VII - informar à Coordenação do Curso de Estética e Cosmética e ao 

Coordenador de Estágios das necessidades apresentadas pelas instituições e 

sobre eventuais conteúdos cobertos pelas disciplinas ou conteúdos ministrados 

que necessitam de maior ênfase, visando a constante atualização do currículo. 

Art. 11º - Ao colegiado de curso compete: 

I - analisar e julgar os planos e relatórios de estágio apresentados, de acordo 

com as instruções definidas pela Coordenação de Estágio; 

II - subsidiar, tecnicamente, os supervisores-orientadores de estágio do 

respectivo curso; e 
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IV - julgar o relatório final, após este ter sido avaliado pelo supervisor-

orientador. 

Art. 12º - Ao estagiário compete: 

I - Colaborar no sentido de envidar esforços para a obtenção de oportunidades 

de estágio; 

II - Definir, em conjunto com o orientador, as atividades complementares a 

serem realizadas de acordo com o padrão estabelecido pela Coordenação de 

Estágios; 

III - Comunicar ao orientador do estágio, como referência imediata e ao 

Coordenador de Estágio sempre que necessário, as dificuldades encontradas 

no desenvolvimento do plano de estágio; 

IV - Seguir as determinações do orientador cumprindo o plano de estágio e as 

normas e regulamentos internos do campo de estágio. 

V - Seguir as determinações do orientador cumprindo o plano de estágio, 

procurando adaptar-se à rotina de trabalho. 

VI - Responsabilizar-se pelos materiais que lhe forem confiados. 

VII - Usar uniforme de acordo com as exigências do campo de estágio. 

VIII - Cumprir os prazos determinados pela Coordenação de Estágios para a 

entrega do relatório de estágio de cada disciplina. 

IX - Informar à empresa ou instituição sobre o processo de acompanhamento e 

supervisão estabelecido pela Coordenação de Estágio e sobre a necessidade 

de designação de um orientador de estágio; 

X - Elaborar e entregar o relatório final (contendo os dois capítulos já 

abordados) ao orientador e ao Coordenador de Estágios seguindo o padrão 

estabelecido pelas normas institucionais; 

XI - Zelar pelos equipamentos e bens materiais utilizados no desenvolvimento 

de suas atividades de estágio; 

XII - Cumprir e obedecer às normas concernentes, respondendo pelas perdas e 

danos que venha a causar pela inobservância das normas estabelecidas; 
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XIII - Cumprir a programação do plano de estágio, comunicando e justificando, 

por escrito, com antecedência mínima de uma semana, a impossibilidade de 

fazê-lo, quando for o caso. As desistências não justificadas acarretarão em 

prejuízo ao estagiário;  

XIV - Observar o código de Ética desteticista; 

CAPÍTULO IV 

DO PLANO DE ESTÁGIO 

Art. 13° - O plano de estágio deverá buscar a articulação da especificidade de 

cada área com a totalidade da ciência da Estética e Cosmética. 

Parágrafo único - O plano de estágio compreende um programa de atividades, 

específico para cada uma das disciplinas de estágio e deverá ser elaborado 

pelas partes envolvidas pelo professor supervisor-orientador e pela 

coordenação de estágios. 

 

Art. 14° - O programa de atividades de estágio inclui a elaboração e execução 

de um relatório final para cada disciplina de estágio. 

Art. 15º - O relatório de estágio deverá ser entregues ao supervisor-orientador 

de Estágios no prazo máximo de sete dias, a partir do término do estágio. 

Art. 16º - A não observância do prazo estabelecido no artigo anterior será 

submetida à análise pelo Colegiado de Curso. 

 

CAPÍTULO V 

DO LOCAL DE ESTÁGIO 

Art. 17° - Serão considerados locais de estágio supervisionado àqueles que 

firmaram convênio e/ou parceria com a IES para tal fim. 
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§1° - A seleção e/ou aceitação do local de estágio ficará a critério da 

coordenação do Curso e da Coordenação de estágios considerando, além da 

disponibilidade docente, localização, área física, materiais e equipamento 

existentes, clientela e interesse por parte do campo de estágio. 

§2° - Além dos campos ofertados pelo Curso de Estética e Cosmética, o 

acadêmico poderá solicitar a realização em outro local, desde que observado o 

contido nos §1º deste artigo. Neste caso, a solicitação deverá ser feita com 

antecedência mínima de 3 (três) meses da realização do estágio. 

Art. 18º - O acadêmico poderá realizar os estágios na própria UNIGUAÇU, em 

empresas,ou em instituições que possuam convênio com a IES. 

Parágrafo único. O estágio a ser realizado nas dependências da IES poderá 

ocorrer a partir de uma dos seguintes situações: 

I - o acadêmico, por iniciativa própria, propõe o trabalho a ser desenvolvido e 

submete-o à apreciação do orientador; 

II - o acadêmico se candidata aos trabalhos propostos pela coordenação de estágios.  
CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO E ENCERRAMENTO DO ESTÁGIO 

Art. 22° - A avaliação do estagiário será efetuada considerando sua frequência, 

conhecimento técnico, científico e iniciativa, através das informações prestadas 

no formulário de Avaliação de Estágio e da Planilha de Frequência, pelo 

Relatório de Estágio. 

Art. 23° - Para ser considerado aprovado o acadêmico deverá alcançar 

freqüência mínima de 100% da carga horária total. Toda e qualquer falta que o 

acadêmico venha a ter deverá ser justificada por meio de protocolo solicitado 

junto a secretaria da Instituição de Ensino Superior e com um prazo mínimo de 

48 horas após a falta sendo que o estagiário deverá comunicar com 

antecedência ao local do estágio que não irá comparecer. 
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§ 1º - as comunicações de faltas, devidamente justificadas, serão apreciadas 

pela Coordenação de Estágio. Em caso de procedência da justificativa, o 

Coordenador de Estágio, juntamente com o Supervisor-orientador, 

operacionalizarão a reposição das horas faltantes. 

§ 1° - As notas finais das disciplinas de Estágio Supervisionado corresponderão 

à nota obtida ao final do período de estágio de cada disciplina. Esta nota 

deverá ser igual ou superior a 7,0 (na escala de 0 a 10,0), não cabendo exame 

final, para cada estágio: 

Estágio Supervisionado I: Avaliação Supervisor ( peso 10.0) e Relatório de 

Estágio ( peso 10,0), média final correspondente a média aritmética; 

§ 2º O aluno será considerado reprovado na disciplina caso não cumpra com 

todas as suas obrigações, não corresponda aos critérios mínimos de avaliação, 

não realize o relatório final, ou falte com os aspectos éticos da profissão. 

Art. 24º - Caberá ao orientador, encaminhar a nota do estágio à secretaria, 

mediante o preenchimento do formulário próprio. 

Art. 25° - Os casos omissos neste regulamento serão apreciados pela 

Coordenação de Estágios e pelo Colegiado do curso de Estética e Cosmética. 

Art. 26° - O presente regulamento entrará em vigor no período letivo 

subsequente a homologação pelo Colegiado do Curso, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

3.2 ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO 

Além do Estágio Curricular Supervisionado, o Curso de Estética e 

Cosmética, ainda prevê a modalidade de Estágio Não Obrigatório, o qual se 

realiza por meio de Convênio de Estágio celebrado entre a IES e a empresa 

que receberá o Estagiário.  

O Estágio Curricular não Obrigatório tem por objetivo: 
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I. Oportunizar ampliação da carga horária do estágio curricular 

obrigatório; 

II. Proporcionar aos acadêmicos vivencia da realidade profissional em 

empresas, órgãos ou instituições; 

III. Aprimorar o trabalho interdisciplinar por meio da participação em 

atividades que abordem assuntos das diversas áreas e subáreas 

do conhecimento; 

IV. Oportunizar segurança aos estudantes para o futuro 

desenvolvimento da atividade profissional; 

O rol com os campos de estágio será proposta pelo colegiado do Curso 

e revisada semestralmente e divulgadas para os acadêmicos. 

O Campo de Estágio deverá possuir em seu quadro de pessoal, 

profissional que atuará como orientador do estagiário. 

O estudante não pode realizar estágio em Instituição com a qual 

mantenha vínculo empregatício ou detenha participação societária. 

As Instituições relacionadas só poderão ser consideradas como 

unidades concedentes de estágio, devem previamente firmar convênio com a 

IES e ter condições para: 

I. Auxiliar no planejamento e execução das atividades de estágio; 

II. Controlar a frequência do estagiário; 

III. Avaliar as atividades desenvolvidas no estágio; 

IV. Promover a efetiva vivência profissional aos estagiários; 

V. Aprofundar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelos 

estudantes no Curso. 

O local de estágio deve dispor de um Supervisor de Campo formado e 

atuante na área de Estética e Cosmética e devidamente registrado no 

Conselho Regional de Estética e Cosmética ou afins. O acadêmico em Estágio 

Não obrigatório deverá ser supervisionado diretamente pelo supervisor de 

campo, e a supervisão pedagógica realizada pela IES, por um docente do 

Curso de Estética e Cosmética. 

O Estagiário poderá ser remunerado pelos trabalhos que vier a prestar 
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por meio de acerto entre as partes ou voluntário. 

A efetivação do estágio só se dará se no Termo de Estágio e no 

Contrato de Estágio estiverem discriminadas as atividades que o estagiário 

desenvolverá. O acadêmico deverá entregar um Relatório de Atividades de 

Estágio assinado pela Instituição concedente e o profissional técnico 

responsável para a Coordenação de Estágio do Curso de Estética e 

Cosmética. 

 

3.3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

A estruturação curricular do Curso de Estética e Cosmética da 

Faculdade, norteada pelas Diretrizes Curriculares Nacional de Ensino do 

Curso, preconiza dois núcleos de conhecimento, visando à aquisição de 

habilidades desejadas para a formação dos profissionais da área. Assim como 

também leva ao acadêmico, conhecimentos gerais, visando dar suporte para 

formação de um técnico envolvido com os problemas socioeconômicos, 

políticos e culturais do país. 

Os dois núcleos de conhecimentos inseridos nas diretrizes curriculares 

são: 

I � Conteúdos essenciais básicos; 

II � Conteúdos essenciais profissionalizantes.  

III - Além dos dois núcleos de conhecimentos, o curso também dispõe de 

Conteúdos Complementares para a formação profissional. 

Em síntese, as atividades Complementares propiciam ao discente 

espaço de aprendizagem significativa, importância da interdisciplinaridade na 

busca do conhecimento e do desenvolvimento do raciocínio pela lógica, além 

de estimular a participação em projetos de Iniciação Científica e Extensão. 

Essas atividades são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades 

profissionais. 
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Resolução n.º 02/2013 

 

O CONSEPE � Conselho de Ensino e Pesquisa Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, mantidas pela Unidade de 

Ensino Superior Vale do Iguaçu S/A (UNIGUAÇU), no uso 

das suas atribuições, vem regulamentar as Atividades 

Complementares e trabalhos administrativos e didáticos 

das Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

I. Disposições gerais 

 

Art. 1º. Esta Resolução tem por objetivo regulamentar as atividades 

complementares e orientar os trabalhos administrativos e didáticos, facilitando 

o relacionamento entre professores, alunos e a instituição.  

Art. 2º. As atividades complementares têm por função aprimorar a 

formação acadêmica, enriquecendo a formação do corpo discente de acordo 

com as particularidades de seus objetivos, aptidões, habilidades, 

competências, preferências e carências, permitindo-lhes aprimorar a 

interligação entre a teoria e a prática profissional, bem como oferecer mais uma 

via para o desenvolvimento científico; além de aproximar a IES do seu papel 

social, inclusive implementando a inclusão social por intermédio de elaboração 

e desenvolvimento de projetos sociais de iniciação a pesquisa científica, ensino 

e extensão. 

 Art. 3º. As atividades complementares que computarão na 

integralização do currículo dos acadêmicos de cada Curso de Graduação das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu serão estruturadas de acordo com as 

seguintes modalidades: Eventos diversos; Disciplinas de outros cursos 

(eletivas); Programas de extensão; Participação discente em atividades de 

representação; Monitorias; Presença em defesas de monografias, dissertações 

e teses; Estágio voluntário, Cursos de Língua Estrangeira, participação em 
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programas ou projetos ambientais; participação em atividades culturais; 

participação em Projetos Sociais e atividades de valorização da profissão. 

Parágrafo único: O percentual de horas computadas para fins de 

registro de cada modalidade complementares será de até 70% (setenta por 

cento), enquanto para a modalidade de atividades sociais devem integrar 30 % 

(trinta por cento).   

Art. 4º. A integralização de atividades complementares deverão ser 

protocolada na secretaria da IES mediante formulário próprio (ANEXO I), em 

data previamente disposta em calendário acadêmico. 

Parágrafo único: as atividades propostas pela IES serão encaminhadas 

pela coordenação de curso e computadas automaticamente após deferimento 

do coordenador das atividades complementares. 

Art. 5°. As horas de atividades descritas no art. 3 somente poderão ser 

computadas se forem desenvolvidas no decorrer curso acadêmico, a contar 

data da matrícula de ingresso e data de colação de grau. 

Parágrafo único: alunos transferidos de outras IES poderão utilizar as 

horas realizadas durante a trajetória acadêmica. 

Art. 6º. Ao final de cada bimestre os acadêmicos deverão de forma 

discriminada e individualizada apresentar documentos comprobatórios do total 

de horas de atividades complementares integralizadas a Secretaria, que 

disponibilizará na central do acadêmico o total de horas aproveitadas.  

Parágrafo único: Caso o aluno discorde do número de horas 

certificadas, poderá ingressar com pedido de recontagem, no prazo de 30 dias; 

cujo requerimento deverá ser dirigido ao coordenador das atividades 

complementares e protocolado na Secretaria.  

Art. 7º. Pela coordenação de atividades complementares poderá ser 

oferecida, ao Professor responsável, carga horária específica, de forma a 

complementar seu regime de trabalho, de acordo com as verbas a serem 

destinadas a cada Curso pela Direção Geral, ouvida a mantenedora.  
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II. Das modalidades de atividades complementares 

 

Seção I. Dos eventos diversos 

 

Art. 8º. As atividades complementares sob a designação de "eventos 

diversos" compreendem a participação em Congressos, Seminários, 

Simpósios, Colóquios e eventos afins, dentre outras a serem definidas pelas 

Coordenações dos Cursos das Centro Universitário Vale do Iguaçu.   

Art. 9º Os eventos realizados nas Centro Universitário Vale do Iguaçu 

serão organizados mediante aprovação do colegiado de cada curso.  

Art. 10º.  Pela organização dos eventos os alunos integralizarão as 

horas previstas no Projeto mediante autorização da coordenação do curso. 

Parágrafo único: As organizações dos eventos, não concedem direito a 

qualquer espécie de remuneração para os discentes. 

 Art. 11. As atividades da insígnia "eventos diversos" que forem 

realizadas em outras instituições somente poderão ser integralizadas mediante 

requerimento dos alunos junto à Secretaria e após deferimento do 

Coordenador do Curso.  

Parágrafo único: O pedido de integralização deve ser instruído com 

relatório sobre a atividade, conforme ANEXO II, no qual o aluno deverá 

demonstrar a conexão da atividade com a sua futura área de atuação 

profissional.  

 

Seção II. Das disciplinas de outros cursos 

 

Art. 12. Para efeitos de integralização de atividades complementares 

somente poderão ser computadas as disciplinas de outros Cursos, 

denominadas de eletivas, que forem cursadas após o ingresso do aluno no 

Curso das Centro Universitário Vale do Iguaçu.  
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Parágrafo único: As disciplinas cursadas anteriormente ao ingresso no 

Curso das Centro Universitário Vale do Iguaçu somente poderão ser 

computadas para efeito de pedido de equivalência, se for o caso.  

Art. 13. As atividades da insígnia "disciplinas eletivas" somente poderão 

ser integralizadas mediante requerimento dos alunos junto a Secretaria e após 

deferimento do Coordenador do Curso, condicionado à conexão da atividade 

com a futura área de atuação profissional dos alunos.  

§ 1º. O pedido de integralização deve ser instruído com cópia do 

programa da disciplina cursada, bem como documento que comprove o 

aproveitamento do acadêmico e a carga horária da disciplina.    

§ 2º. O número de horas integralizadas será equivalente ao número de 

horas cursadas, dentro do máximo estabelecido para a modalidade.  

Art. 14.  Somente serão integralizadas as horas referentes a disciplinas 

cursadas em instituições de ensino superior autorizadas pelo Ministério da 

Educação.  

Art. 15.º Em caso de curso feito à distância, o aproveitamento ficará 

condicionado a uma avaliação da Coordenação das Atividades 

complementares juntamente com a Coordenação do Curso, a fim de garantir a 

fidedignidade do aproveitamento. 

 

Seção III. Dos programas de iniciação a pesquisa 

 

Art. 16.  São Programas de Pesquisa das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu a Iniciação Científica e os Grupos de Estudos.  

Art. 17. A Iniciação Científica poderá ser realizada com a execução de 

projetos de pesquisa sob orientação de professores com qualificação 

acadêmica e prática de pesquisa; ou ainda com planos de trabalho, em que a 

pesquisa do aluno se integre a um projeto mais amplo desenvolvido por 

professores.  
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Art. 18. Para ser Orientador de Iniciação Científica, o docente deverá 

preencher os seguintes requisitos:  

a) Ser pesquisador com produção científica e/ou acadêmica divulgada 

em revistas especializadas, eventos científicos ou de reconhecimento na 

comunidade;  

b) Ser professor de disciplina correlata ao projeto de iniciação científica;  

c) Ter competência acadêmica comprovada, com desempenho 

satisfatório na avaliação institucional;  

d) Disponibilizar o curriculum lattes no site do CNPQ.  

Art. 19. Os Orientadores do Programa de Iniciação Científica deverão 

assumir o compromisso de:  

a) Selecionar alunos que apresentarem bom aproveitamento acadêmico 

e potencial para atividades de pesquisa;  

b) Orientar o (s) acadêmico (s) nas distintas fases do trabalho científico;   

c) Acompanhar a elaboração dos relatórios bem como a organização e a 

apresentação dos resultados da pesquisa em eventos científicos;  

d) Acompanhar o (s) discente (s) na apresentação dos resultados da 

pesquisa em eventos de iniciação científica;  

e) Incluir o nome do (s) discente (s) nas publicações e nos trabalhos 

apresentados nos congressos, quando o (s) estudante (s) efetivamente houver 

(em) participado na obtenção dos resultados.  

Art. 20. Os projetos serão selecionados por uma comissão de avaliação, 

composta por, no mínimo, três professores previamente designados em 

conjunto pelo Conselho Superior e pela Direção Geral.  

Parágrafo Único: os critérios de seleção serão previamente definidos 

pelo Conselho Superior e autorizados pela Direção Geral.  

Art. 21. Para ser orientando no Programa de Iniciação Científica, o 

discente deverá preencher os seguintes requisitos:  
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a) Estar matriculado regularmente em um Curso de Graduação da 

Instituição;  

b) Apresentar bom desempenho acadêmico, não tendo reprovações nas 

disciplinas correlatas às áreas do projeto de pesquisa.  

Art. 22. Cada aluno selecionado para ser orientando no Programa de 

Iniciação Científica deverá assumir os compromissos abaixo, sob pena de 

desligamento do projeto:  

a) Executar o plano de trabalho aprovado, dedicando ao projeto à carga 

horária definida pelo Orientador;  

b) Apresentar os resultados parciais e finais da pesquisa. 

c) Fazer referência à sua condição de bolsista de iniciação cientifica 

instituição, nas publicações e trabalhos apresentados.   

Art. 23. O processo de seleção dos orientandos será definido pelo 

Professor-Orientador, em conjunto com a Coordenação de cada Curso, 

Coordenação Pedagógica e Direção Geral.  

 Art. 24.  O Instituto Paraense de Altos Estudos (ISPAE) e a Centro 

Universitário Vale do Iguaçu contribuirão para a execução dos projetos da 

seguinte forma:  

a) Oferecimento da logística necessária ao participante de iniciação 

científica, compreendendo: local para trabalho, instrumental de informática 

utilizado, suprimentos necessários (papel, tinta, eTCC.), auxílio na obtenção de 

bibliografia nacional ou estrangeira. 

b) Estímulo ao discente através da possibilidade de oferta de bolsas 

atreves da política institucional.   

c) Apoio na divulgação dos resultados significativos do trabalho; sejam 

os mesmos parciais ou integrais.  

d) Estímulo à participação do aluno em congressos, seminários, 

palestras que sejam importantes para a realização plena do seu trabalho.   
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Art. 25. Para efeitos de atividades complementares, o aluno integralizará 

o total de horas despendidas no projeto. 

Parágrafo único: O pedido de integralização das horas de atividade 

complementar dos alunos com aproveitamento no Projeto de Pesquisa deverá 

ser protocolado na Secretaria e homologado pela Coordenação das atividades  

complementares.  

 ✡✠✍☛ ✆�☛ ☞✄ ✆�✠☛✁✁✄ �✞ ✞✄✍☛�✁✄✌ ✄✞✠✂✁ ✎✁✠☎☎�✁✄ ✁✁✠ ☎✁☎�✏☎✂✁✁✄ ✞

professores-orientadores e têm por principal objetivo a produção de 

conhecimento científico e o incremento do processo de aprendizagem.  

Art. 27.  Os professores interessados na orientação de um Grupo de 

Estudos apresentarão um Projeto à Coordenação de cada Curso, indicando o 

Tema da Pesquisa, a metodologia que será adotada nos trabalhos, o número 

máximo de alunos integrantes e a forma de avaliação adotada, conforme 

Anexo III.  

Parágrafo Único: O prazo para apresentação do Projeto de Grupo de 

Estudos será fixado pela Coordenação de cada Curso e divulgado pela 

Secretaria Geral, por intermédio de edital.  

Art. 28. Para ser Orientador de Grupo de Estudos o docente deverá 

preencher os seguintes requisitos:  

a) Ser pesquisador com produção científica e/ou acadêmica divulgada 

em revistas especializadas, eventos científicos ou de reconhecimento na 

comunidade;  

b) Ser professor de disciplina correlata ao projeto de Grupo de Estudos;   

c) Ter competência acadêmica comprovada, com desempenho 

satisfatório na avaliação institucional.  

Art. 29.  Os Orientadores de Grupo de Estudos deverão assumir o 

compromisso de:  

a) Selecionar alunos que apresentarem bom aproveitamento acadêmico 

e potencial para atividades de pesquisa;  

b) Orientar o (s) acadêmico (s) nas distintas fases do Grupo de Estudos;  
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c) Avaliar o desempenho do (s) orientado(s), elaborando o Relatório de 

Avaliação, conforme Anexo II;  

d) Acompanhar a elaboração dos trabalhos finais;  

e) Incluir o nome do (s) discente (s) nas publicações e nos trabalhos 

apresentados nos congressos, quando o (s) estudante (s) efetivamente houver 

(em) participado na obtenção dos resultados.  

Art. 30. Para ser integrante de um Grupo de Estudos o discente deverá 

preencher os seguintes requisitos:  

a) Estar regularmente matriculado em um Curso de Graduação da 

Instituição;  

b) Apresentar bom desempenho acadêmico, não tendo reprovações nas 

disciplinas correlatas às áreas do projeto.  

 Art. 31. Cada aluno selecionado para ser integrante de um Grupo de 

Estudos deverá assumir os seguintes compromissos, sob pena de 

desligamento do projeto:  

  a) Executar as atividades propostas pelo Coordenador, dedicando ao 

Grupo a carga horária definida;  

b) Fazer referência à sua condição de pesquisador da Instituição, nas 

publicações e trabalhos apresentados;  

c) Apresentar relatório, conforme Anexo II e, trabalho final de pesquisa.  

Art. 32.  O Instituto Sul Paraense de Altos Estudos (ISPAE) e a Centro 

Universitário Vale do Iguaçu contribuirão para a execução dos projetos da 

seguinte forma:  

a) Oferecimento da logística necessária ao participante do Grupo de 

Estudos, compreendendo: local para trabalho, instrumental de informática 

utilizado, suprimentos necessários (papel, tinta, eTCC.), auxílio na obtenção de 

bibliografia nacional ou estrangeira;  

b) Apoio na divulgação dos resultados significativos do trabalho, sejam 

resultados parciais ou integrais, por intermédio de inserção na GAZETA 
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UNIGUAÇU, na Revista de periodicidade semestral do encontro de Iniciação 

Científica e mostra de pós-graduação Ispae, no site daIES.  

c) Estímulo à participação do aluno em congressos, seminários, 

palestras que sejam importantes para a realização plena do seu trabalho.  

Art. 33. A seleção dos inscritos será feita de acordo com os critérios 

definidos pela Coordenação do Curso, a partir dos indicativos definidos pelo 

Orientador de cada Grupo.  

Art. 34.  Os alunos que participaram efetivamente de forma assídua 

receberão Certificado de Participação no Grupo de Estudos, podendo 

integralizar até o máximo da carga horária permitida para cada curso. 

Parágrafo único: A integralização das horas de atividade complementar 

dos alunos com aproveitamento no Grupo de Estudos, deverá ser requerida e 

protocolada na Secretaria, para posterior homologação pela Coordenação das 

atividades complementares e sociais. 

Art. 35. A participação dos alunos nos Grupos de Estudos, não dá direito 

a qualquer espécie de remuneração.  

 

Seção IV. Dos programas de extensão 

 

Art. 36. A Extensão é entendida como prática acadêmica que interliga 

uma instituição de Ensino Superior nas suas atividades de ensino e de 

pesquisa, com as demandas da maioria da população. Possibilita a formação 

do profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade como 

espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a 

superação das desigualdades sociais, buscando o equilíbrio entre as 

demandas socialmente exigidas e as inovações que surgem do trabalho 

acadêmico.  

Art. 37. As atividades de extensão terão seus Eixos Temáticos definidos 

de acordo com as finalidades e áreas de atuação de cada Curso de Graduação 

das Centro Universitário Vale do Iguaçu.  



 

 

167 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

Art. 38.  As atividades de extensão terão como objetivos:  

a) Desenvolvimento de ações pedagógicas multi, inter ou 

transdisciplinares e interprofissionais;  

b) Prioridade às práticas voltadas ao atendimento de necessidades 

sociais emergentes;  

c) Utilização da tecnologia disponível para ampliar a oferta de 

oportunidades e melhorar a qualidade da educação;  

d) Atividades voltadas para a produção e preservação cultural e artística 

como relevantes para o desenvolvimento nacional e regional;  

e) Inclusão da Educação Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável 

como componentes da atividade extensionista;  

f) Promoção de programas interinstitucionais sob a forma de consórcios, 

redes ou parcerias, e as atividades voltadas para o intercâmbio e para a 

solidariedade nacional e internacional;  

g) Ênfase das Centro Universitário Vale do Iguaçu na elaboração de 

políticas voltadas para a maioria da população, bem como para se constituir em 

organismo legítimo para acompanhar e avaliar a implementação das mesmas;  

h) Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e 

transferência de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e 

do desenvolvimento tecnológico e social do país;  

i) Viabilização da prestação de serviços como produto de interesse 

acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e artístico do Ensino, Pesquisa e 

Extensão.  

Art. 39. As atividades de extensão terão como metas:  

a) Definição de linhas prioritárias de Extensão nos planos de 

desenvolvimento institucional;  

b) Proposta e adoção de indicadores quantitativos e qualitativos de 

Extensão na avaliação do desempenho docente, das unidades acadêmicas e 

nas matrizes para a distribuição de recursos orçamentários internos;  
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c) Institucionalização da participação da Extensão no processo de 

integralização curricular;  

d) Proposição e implementação de formas de apoio ao desenvolvimento, 

inovação e transferência de tecnologia;  

e) Articulação: Centro Universitário Vale do Iguaçu e Sociedade.  

 Art. 40. O financiamento das metas da extensão terá como fonte de 

recursos os órgãos públicos (federais, estaduais e municipais), Instituto Sul 

Paranaense de Altos Estudos (ISPAE) e a própria Centro Universitário Vale do 

Iguaçu. O financiamento das metas relativas à articulação com a sociedade 

será definido a partir da realização de parcerias entre o Instituto Sul 

Paranaense de Altos Estudos (ISPAE) � Centro Universitário Vale do Iguaçu 

com órgãos e instituições ligadas às áreas de interesse, e articulações políticas 

com agências de desenvolvimento. 

Art. 41. Os Projetos de Extensão poderão ser propostos à Coordenação 

do Curso a que esteja relacionado seu Eixo Temático, por docentes ou 

funcionários técnico-administrativos da Instituição; deverão ser apresentados 

conforme Anexo III . 

Art. 42. A avaliação institucional das atividades de extensão universitária 

servirá como um dos parâmetros de avaliação da própria Instituição.  A 

avaliação das atividades e programas de extensão será, portanto, efetivada 

dentro do programa de Avaliação Institucional.  

Art. 43. A Instituição poderá conceder anualmente Bolsas Parciais de 

Extensão de acordo com verbas a serem destinadas pela Direção Geral após 

ouvida a Mantenedora, com a finalidade de incentivar a participação dos alunos 

de seus cursos de graduação nas atividades de extensão. As bolsas terão a 

duração de seis meses, renováveis por mais seis meses.  

Art. 44. Para ser bolsista de extensão, o candidato deverá atender aos 

seguintes critérios:  

a) Ser aluno de graduação das Centro Universitário Vale do Iguaçu de 

qualquer curso ou ano;  
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b) Ter interesse em participar de atividades de extensão;  

c) Ser orientado por um docente ou servidor técnico-administrativo das  

Centro Universitário Vale do Iguaçu que participe do projeto de extensão 

escolhido;  

d) Estar inserido nos critérios dos programas de bolsa de estudo da  IES;  

e) Ter disponibilidade de dias e horários para serem preenchidos com as 

atividades.  

Art. 45. A Coordenação de Programas de Extensão e Projetos Sociais 

em conjunto com a Coordenação do Curso a que esteja relacionado o Eixo 

Temático do projeto que ofereça bolsa de extensão dirigirá o processo de 

seleção de bolsistas, com participação do (s) orientador (es) de cada projeto. 

Os resultados da seleção deverão ser encaminhados ao Colegiado de Curso, o 

qual, após tomar ciência, enviará à Direção da Faculdade os documentos do 

(s) aluno (s) classificado(s) para a homologação do Termo de Compromisso.  

Art. 46. O horário de dedicação do estudante bolsista não poderá, em 

hipótese alguma, prejudicar o horário das suas atividades em função das 

disciplinas em que estiver matriculado.  

Art. 47. A carga horária de atividades de extensão será integralizada 

como Atividade Complementar no número de horas em que esta atividade for 

exercida pelo aluno, desde que demonstrado o seu aproveitamento, pelo 

orientador, por intermédio de relatório de avaliação, conforme Anexo II.  

✡✠✍☛ �☞☛ ☞✄ ✆✠☛✠✄✁✄ �✞ ✞✁✍✞☞✄✂✁✌✟ ☎✁�☎✂✂�ade de Programa de 

Extensão, serão ministrados por docentes de qualquer dos Cursos das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu e/ou professores convidados de outras instituições 

e têm por principal objetivo a produção de conhecimento científico e o 

incremento do processo de aprendizagem, tratando de temas específicos das 

áreas de conhecimento de cada Curso.  

Art. 49. Os professores interessados na elaboração de um Curso de 

Extensão apresentarão um Projeto, nos moldes do Anexo III.  
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Art. 50. Para ser Ministrante e/ou Coordenador de um Curso de 

Extensão o docente deverá preencher os seguintes requisitos:  

a) Ser professor com experiência comprovada e reconhecimento na 

comunidade;  

b) Ser especialista na área e estar, preferencialmente, em regime de, no 

mínimo, 10 horas semanais;  

c) Ser professor de disciplina correlata ao Curso de Extensão.  

Art. 51. Os projetos apresentados serão selecionados pelo Conselho 

Superior, em conjunto com o Centro de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à 

Extensão � ISPAE, homologados pela Direção Geral, sendo o resultado 

divulgado em Edital, pela Secretaria Geral.  

Art. 52.  Após a seleção dos projetos, serão abertas as inscrições para 

os interessados em participar de cada Curso de Extensão e a administração do 

curso será de competência do ISPAE � Instituto Sul Paranaense de Altos 

Estudos.  

Art. 53.  Os alunos receberão Certificado de Participação no Curso de 

Extensão, podendo integralizar o total de horas de Atividade Complementar, de 

acordo com o Projeto respeitando a carga horária máxima para a modalidade. 

Parágrafo único: A integralização das horas de atividade 

complementar, dos alunos com aproveitamento no Curso de Extensão, será 

realizada por intermédio de requerimento dirigido à Coordenação do Curso e 

protocolado na Secretaria.   

 

Seção V. Das monitorias 

 

Art. 54.  A monitoria tem por objetivo proporcionar ao aluno um contato 

mais próximo com a realidade acadêmica, dando-lhe oportunidade de participar 

mais diretamente da rotina pedagógica de seu curso, além de estabelecer uma 

relação de maior colaboração entre o corpo discente e docente.  
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Art. 55. O Professor Tutor e a Coordenação de Curso apresentarão 

proposta de Monitoria, conforme Anexo III e a Coordenação de Curso 

submeterá à aprovação do CONSEPE e do Colegiado de Curso a proposta de 

abertura de vagas de monitoria por disciplina. Esta proposta deverá ser 

homologada pela Direção Geral, ouvida a Mantenedora.  

Art. 56.  É de responsabilidade da Coordenação de Curso a elaboração 

e divulgação do Edital de Inscrição para monitoria, após aprovação das vagas, 

em que deve constar:  

a) o dia e a hora de abertura e encerramento das inscrições, com prazo 

mínimo de quinze dias;  

b) o número de vagas por disciplina;  

c) o Plano de Trabalho proposto na disciplina;  

d) a modalidade e critérios de seleção;  

e) os documentos necessários;  

f) o local destinado ao recebimento de inscrição.  

Art. 57. Para o ingresso na função de monitor, o aluno deverá atender 

aos seguintes requisitos:  

a) estar devidamente matriculado em um dos cursos da IES e ter 

cursado os dois primeiros semestres da graduação. 

b) ter cursado, com aproveitamento, a disciplina cuja vaga de monitoria 

esteja sendo ofertada;  

c) não estar recebendo qualquer outro tipo de bolsa-auxílio;  

d) não estar fazendo estágio opcional.    

Art. 58.  A Coordenação de Curso dirigirá o processo de seleção, com 

participação do (s) professor (es) da (s) disciplina (s) em que se ofereça vaga 

para monitoria. Os resultados da seleção deverão ser encaminhados ao 

Colegiado de Curso, o qual, após tomar ciência, enviará à Direção da 

Faculdade os documentos do(s) aluno(s) classificado(s) para a homologação 

do Termo de Compromisso.  
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Art. 59.  Ao monitor, sob orientação e responsabilidade do professor de 

cada disciplina, compete exclusivamente:  

a) auxiliar os professores na orientação dos alunos e nos trabalhos de 

campo, de laboratórios e de biblioteca;  

b) facilitar a comunicação extraclasse entre os professores e os alunos;  

c) atualizar a bibliografia do curso, através de pesquisas em bibliotecas e 

livrarias.  

Art. 60. A admissão do monitor far-se-á, sem vínculo empregatício, 

durante o período letivo, em regime máximo de vinte e seis horas semanais, 

mediante a assinatura de Termo de Compromisso. 

Art. 61.  O horário de trabalho da monitoria não poderá, em hipótese 

alguma, prejudicar o horário das atividades do aluno em função das disciplinas 

em que estiver matriculado.  

Art. 62. É vedado atribuir ao monitor exercer atividades didáticas 

próprias do professor, ou funções meramente burocráticas e, o Monitor deve 

apresentar relatório de atividades ao Professor Tutor, conforme Anexo II.  

Art. 63. O aluno monitor receberá, a título de bolsa-auxílio de monitoria, 

de acordo com a destinação de verbas previstas no art. 7º, sendo vedado o 

acúmulo de Bolsas.  

Art. 64. O Termo de Compromisso poderá ser cancelado a qualquer 

momento, tanto pelo aluno monitor, através de uma solicitação por escrito ao 

seu professor orientador, que a encaminhará ao Colegiado de Curso, ou pelo 

professor orientador, mediante requerimento fundamentado ao Coordenador do 

Curso.  

Art. 65. O acadêmico firmará com a Instituição um contrato 

estabelecendo os direitos e deveres aqui discutidos. 

Art. 66.  A carga horária da Monitoria será integralizada como Atividade 

Complementar no número de horas em que esta atividade for exercida pelo 

aluno, desde que demonstrado o aproveitamento do aluno, pelo professor-

orientador, através de relatório de avaliação, conforme Anexo II.  
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Seção VI. Da participação discente em atividades de representação 

 

Art. 67.  Cada representação discente junto aos órgãos administrativos 

das faculdades mantidas pela UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO 

IGUAÇU, tais como reuniões do Diretório Acadêmico, de Representantes de 

Sala, Colegiado de Cursos, CONSEPE, CONSU.   

Art. 68.  A integralização das horas complementares referentes à 

representação discente somente poderá ser feita mediante requerimento dos 

alunos junto à Secretaria, instruído com documento comprobatório, e após 

deferimento do Coordenador do Curso.  

 

Seção VII. Da participação como ouvinte em defesas de 

monografias, dissertaçoes e teses 

 

Art. 69. A participação como ouvinte a defesas de monografias, 

dissertações e teses deverá ser comprovada mediante a assinatura em lista de 

frequência protocolada na secretaria.  

Art. 70.  Cada presença em defesa de monografias importará a 

integralização de 02 (duas) horas.  

Art. 71.  Cada presença em defesa de dissertações de mestrado 

importará a integralização de 03 (três) horas.  

Art. 72.  Cada presença em defesa de teses de doutorado importará a 

integralização de 04 (quatro) horas.  

 

Seção VIII. Do estágio voluntário 

 

✡✠✍☛ �✁☛ ✟✁ �☛✞ ✄✞ ✠✞✎✞✠✞ ✂ ☎✍✂✍✂�☎�✞ ✁✁☎✁✂✞☎✞☞✍☎✠ �✞✄✂✁☞☎�☎ ✆✞✄✍✎✁✂✁
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instituições conveniadas com as faculdades mantidas pelas Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, inclusive pela Empresa Júnior, atendidas todas as 

exigências do Acordo de Cooperação, Termo de Compromisso de Estágio e 

Plano de Estágio.  

    Parágrafo único: Somente poderão ser integralizadas as horas 

referentes a esta modalidade mediante requerimento dos alunos junto à 

Secretaria e após deferimento da Coordenação do Curso.  

 

Seção IX. Dos cursos de línguas 

 

Art. 74. Somente poderão ser computados os Cursos de Língua 

Estrangeira oferecidos por instituições de ensino de línguas ou IES 

credenciadas junto ao MEC. Para efeitos de integralização de atividades 

complementares serão acatados somente aqueles que forem cursados após o 

ingresso do aluno no Curso das Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

Art. 75.  As atividades desta modalidade somente poderão ser 

integralizadas mediante requerimento dos alunos junto à Secretaria e após 

deferimento do Coordenador do Curso, condicionado à apresentação de 

Certificado de Aproveitamento no Curso de Língua Estrangeira.  

 

Seção X. Dos projetos sociais 

Art. 76. Os Projetos Sociais devem integralizar 30% (trinta por cento) da 

carga horária total das atividades complementares, conforme exposto no 

parágrafo único do artigo 3º desta Resolução.  

Art. 77. Os Projetos Sociais visam proporcionar mais oportunidades para 

que os acadêmicos aprimorem o exercício da cidadania por intermédio da 

prática acadêmica que interliga uma IES nas suas atividades de ensino e de 

pesquisa, com as demandas da maioria da população.  
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Art. 78. Por intermédio dos Projetos Sociais as ações são organizadas 

para transformar determinadas realidades sociais. Trabalhos estes que podem 

contar com a participação da Sociedade Civil organizada.    

Art. 79. Os Projetos Sociais terão seus Eixos Temáticos definidos de 

acordo com as finalidades e áreas de atuação de cada Curso de Graduação 

das Centro Universitário Vale do Iguaçu.  

Art. 80.  Os Projetos Sociais devem desenvolver a capacidade de leitura 

da realidade em que o projeto se desenvolve, de percepção de 

vulnerabilidades, situações de solidariedade e de lutas por reconhecimento de 

direitos e, de gerar compreensão dos contextos políticos, sociais e 

institucionais, bem como aqueles descritos no art. 38º desta Resolução.  

Art. 81. Além de produzir aprendizagem e motivar pessoas, os Projetos 

Sociais terão como metas aquelas descritas no art. 39º, da presente 

Resolução.  

Art. 82. O financiamento dos Projetos Sociais terão  como fonte de 

recursos os órgãos públicos (federais, estaduais e municipais), e a própria 

Centro Universitário Vale do Iguaçu.  

Art. 83. Os Projetos Sociais deverão ser propostos à Coordenação de 

Projetos Sociais, por docentes ou funcionários técnico-administrativos da 

Instituição; devendo constar, além do proposto no Anexo III. 

Art. 84.  A avaliação dos Projetos Sociais será realizada dentro do 

programa de Avaliação Institucional.  

Art. 85. A Instituição poderá conceder Bolsa de Estudo Parcial de acordo 

com verbas a serem destinadas pela Direção Geral, depois de ouvida a 

Mantenedora, com a finalidadede incentivar a participação dos alunos de seus 

cursos de graduação nos Projetos Sociais.  

Art. 86. Para ser bolsista de Projetos Sociais, o candidato deverá 

atender aos critérios previstos no art. 44.  

Art. 87. A Coordenação de Projetos Sociais, em conjunto com a 

Coordenação do Curso a que esteja relacionado o Eixo Temático do projeto 
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que ofereça bolsa de extensão dirigirá o processo de seleção de bolsistas, com 

participação do(s) orientador (es) de cada projeto. Os resultados da seleção 

deverão ser encaminhados ao Colegiado de Curso, o qual, após tomar ciência, 

enviará à Direção da Faculdade os documentos do(s) aluno (s) classificado (s) 

para a homologação do Termo de Compromisso.  

Art. 88. O estudante bolsista não apresentará vínculo empregatício, 

mediante a assinatura de Termo de Compromisso e, deverá apresentar 

relatório de atividades, conforme Anexo II ao orientador do Projeto Social.  

Art. 89. O horário de dedicação do estudante bolsista não poderá, em 

hipótese alguma, prejudicar o horário das suas atividades em função das 

disciplinas em que estiver matriculado.  

Art. 90. O Termo de Compromisso poderá ser cancelado a qualquer 

momento, tanto pelo estudante bolsista, através de uma solicitação por escrito 

ao seu orientador, que a encaminhará ao Coordenador de Projetos Sociais, ou 

pelo orientador, mediante requerimento fundamentado ao Coordenador de 

Projetos Sociais.  

Art. 91. A carga horária dos Projetos Sociais será integralizada como 

Atividade Complementar no número de horas em que esta atividade for 

exercida pelo aluno, desde que demonstrado o seu aproveitamento, pelo 

orientador, por intermédio de  relatório de avaliação, conforme Anexo II.  

Art. 92. A participação em programas ou projetos ambientais será 

integralizada como Atividade Complementar, ou sociais, de acordo com o 

objetivo proposto, visa promover ao discente o senso para o desenvolvimento 

sustentável da sociedade e do meio ambiente. Esta modalidade poderá ser 

desenvolvida em escolas, indústrias e no contato direto com a comunidade. 

Art. 93. A participação em atividades culturais e de artes proporciona ao 

discente o entendimento sobre a liberdade de expressão, a criação e fruição; a 

diversidade cultural e ao respeito aos direitos humanos. As atividades que 

compõem esta modalidade estão ligadas a participação em atividades de artes 

plásticas, cênicas, musicais, literárias, políticas, teatros, danças, entre outros. 
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Art. 94. As atividades de valorização da profissão estimula o respeito e à 

diversidade profissional que instiga o aluno que por conta própria busque o 

conhecimento que lhe proporcione identificar sua linha de atuação e suas 

dificuldades, considerando seus  anseios profissionais e suas expectativas 

pessoais. Para esta modalidade o discente poderá participar de palestras de 

divulgação das áreas de atuação de atuação de seu curso. 

III. Disposições Finais 

 

Art. 95. Todos os requerimentos feitos pelos alunos, previstos na 

presente Resolução Normativa, serão processados e numerados pela 

Secretaria Geral e, em seguida encaminhados para a Coordenação do 

respectivo Curso.  

Art. 96. Os casos omissos serão resolvidos pelo CONSEPE, obedecidas 

as normas legais.  

Art. 97.  Revogam-se as disposições em contrário.  

Art. 98. Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua 

publicação.  

  Edifício da Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, sito à Rua 

�☎✁✁✠✂✍✂ ☞� �✡�✟ �☎✂✠✠✁ ✝✂✁ ✝✡✡✠✞✂☎✟ �☞✂✂✁ �☎ ✄✂✍☎✠✂☎☎✆✝✟ ☎✁✄ ✆✁ �✂☎✄ �✁ ☎✏✄ �✞

fevereiro de 2013.  
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3.3.1 Regulamento Do Programa De Iniciação Científica Das Centro 

Universitário Vale Do Iguaçu (Uniguaçu)  

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

  

Art. 1º. O Programa de Iniciação Científica visa propiciar aos acadêmicos de 

graduação da Instituição a inserção no processo de investigação científica, bem 

como instituir a cultura de pesquisa acadêmico-científica na Instituição, em conjunto 

com a Secretaria Geral de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, com o Programa 

de Incentivo a Pesquisa das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), com o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Instituição e com as 

Coordenações de Cursos das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

Art. 2º. A Iniciação Científica configura-se como uma atividade de investigação, 

realizada por estudantes de graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado 

por professor pesquisador qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e 

métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica e da 

criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da pesquisa. 

  

Art. 3º. São objetivos do Programa: 

  

a) Estimular a formação da mentalidade acadêmico-científica entre a 

comunidade discente da Instituição, conduzindo à sistematização e 
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institucionalização da pesquisa e intensificando a interação docente-discente na 

prática investigativa; 

b) Atuar como instrumento de fomento à construção do saber científico visando 

à formação de profissionais capazes de se posicionar e atender de forma crítica 

e autônoma, às demandas do mercado decorrentes das condições criadas pelo 

confronto com os problemas de pesquisa; 

c) Institucionalizar uma filosofia de trabalho acadêmico-científico visando a 

articulação entre pressupostos teóricos e a realidade para gerar novos saberes; 

d) Formar uma cultura de trabalho acadêmico-científico que articule a 

construção do conhecimento de forma interdisciplinar e a perspectiva de sua 

aplicação e utilização de informações na comunidade; 

e) Contribuir para a redução de disparidades regionais, especialmente quanto a 

distribuição da competência científica nas perspectivas local, regional e nacional; 

f)  Estimular desenvolvimento do espírito científico, envolvendo estudantes de 

graduação na atividade de pesquisa e possibilitando a ampliação da capacidade 

institucional de orientação à pesquisa; 

g) Manter e ampliar a qualidade da produção científica da Instituição no contexto 

local e regional; 

h) Desenvolver e formar, continuamente, novos pesquisadores na atividade de 

formação científica. 

i)  Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica ao 

aluno orientado; 
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j)  Estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos 

alunos, em decorrência de condições criadas confrontadas diretamente com os 

problemas de pesquisa; 

k) Estimular o interesse pela pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mediante 

participação em projetos orientados por professores pesquisadores qualificados; 

l)  Identificar e apoiar alunos de graduação com potencial para atuação em 

pesquisa; 

m)  Preparar alunos para a pós-graduação lato e stricto sensu; 

n) Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

o) Contribuir para diminuição das disparidades regionais na distribuição da 

competência científica no país. 

  

  

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

  

Art. 4º. Para que todos os cursos sejam contemplados, o Programa será dividido em 

quatro grandes áreas com base nos cursos de graduação e pós-graduação 

existentes na Instituição:  

  
d) Ciências Sociais Aplicadas e Humanas: envolvendo os cursos de 

Administração, Direito e Serviço Social; 
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e) Ciências da Saúde: envolvendo os cursos de Estética e Cosmética, 

Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia; 

f) Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação: envolvendo os cursos de 

Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Sistemas de Informação; 

g) Ciências Agrárias: envolvendo os cursos de Medicina Veterinária e 

Agronomia. 

 

Art. 5º.  O Programa de Iniciação Científica das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) ficará sob responsabilidade de um Coordenador, docente vinculado à 

Instituição, indicado pela Direção Geral; 

 

Art. 6º.  O Coordenador geral do Programa de Iniciação Científica da Uniguaçu, 

docente de tempo integral, com titulação stricto sensu, indicado pela Direção Geral 

da Instituição e que se dedique à coordenação do Programa, deverá estar em 

consonância com as regulamentações da Secretaria Geral de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão bem como a Gestão do Programa de Incentivos da Uniguaçu, 

tendo as seguintes obrigações: 

 

h) Realizar reuniões periódicas e calendarizadas com os coordenadores de 

áreas; 

i) Dar anuência aos editais elaborados e promovidos pelos coordenadores de 

área; 

j) Promover a inter, multi e transdisciplinaridade entre as coordenações de 

áreas; 
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k) Coordenar e organizar o evento anual de iniciação científica da Instituição, 

juntamente com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória 

Local e com o Programa de Incentivo à Produção Acadêmico-científica das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu; 

l) Analisar e dar anuência aos relatórios, atas e registros dos projetos; 

m) Incentivar a produção de artigos e a participação em eventos científicos dos 

docentes e discentes envolvidos no programa 

n) Gerir as bolsas de Iniciação Científica em conjunto com a Gestão do 

Programa de Incentivos Uniguaçu, em consonância com a Direção. 

  

Art. 7º. O Coordenador de Área do Programa de Iniciação Científica da Uniguaçu, 

docente de tempo integral ou parcial, com titulação stricto sensu, indicado pela 

Direção Geral da Instituição e que se dedique à coordenação do Programa, deverá 

estar em consonância com as regulamentações da Secretaria Geral de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão bem como a Gestão do Programa de Incentivos 

da Uniguaçu, tendo as seguintes obrigações: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Elaborar edital para captação de novos projetos de iniciação científica no 

início de cada período letivo; 

c) Coordenar a abertura de grupos de estudo e pesquisa em conformidade com 

áreas de conhecimento de Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências da Saúde, 

Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências Agrárias; 
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d) Avaliar e selecionar os projetos de pesquisa, segundo as áreas de 

conhecimento e as linhas de pesquisa nas quais se enquadrem; 

e)  Calendarizar as atividades, eventos e do Programa; 

f)  Participar da elaboração, revisão e atualização do regulamento do programa; 

g) Realizar reuniões com os coordenadores de cursos de Graduação e Pós-

Graduação da Instituição; 

h) Receber e avaliar relatórios mensais que evidenciem o desenvolvimento dos 

projetos aprovados; 

i)  Controlar, organizar e implantar as bolsas dos alunos conforme os valores e 

regras definidos pela Instituição e conforme as diretrizes do Programa de 

Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos das Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu); 

j)  Manter atualizado todos os documentos que evidenciam a execução dos 

projetos; 

k) Coordenar e organizar o evento anual de iniciação científica da Instituição, 

juntamente com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória 

Local e com o Programa de Incentivo à Produção Acadêmico-científica das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu; 

l)  Realizar reuniões periódicas e calendarizadas com docentes orientadores que 

possuem projetos em desenvolvimento. 

  

CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES E PARTICIPAÇÃO 
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Art. 8º. As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação 

Científica, no que tange ao Orientador, são: 

  

a) Ser docente, com mestrado ou doutorado, vinculado à Instituição; 

b) Possuir experiência na área de pesquisa, comprovada por publicações ou 

participação em congressos, encontros acadêmicos ou orientação de trabalhos 

científicos; 

c) Possuir carga horária disponível para dedicação ao seu projeto; 

d) Se enquadrar em uma das áreas de pesquisa e de projetos da Instituição. 

  

Art. 9º. As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação 

Científica, no que tange ao acadêmico dos cursos de Graduação, são: 

  

a) Estar regularmente matriculado em curso superior de graduação da Instituição 

e estar em dia com suas obrigações acadêmicas e administrativas; 

b) Não estar cursando os dois últimos períodos de seu curso; 

c) Ter bom desempenho acadêmico comprovado pela apresentação do Histórico 

Escolar, com coeficiente de rendimento (CR) mínimo igual a 7,0 (sete vírgula 

zero), no último período cursado; 

 d) Não possuir nenhuma reprovação, que geraram retenções no histórico; 
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e) Ter disponibilidade de, pelo menos 08 (oito) horas semanais para se dedicar 

às atividades de pesquisa; 

f)  Se enquadrar em uma das áreas de pesquisa e de projetos da Instituição. 

  

Art. 10º. As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação 

Científica, no que tange ao Projeto de Pesquisa, são: 

  

a) Ser relevante para as áreas de conhecimento de Ciências Sociais e 

Aplicadas, Ciências da Saúde, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e 

Ciências Agrárias; 

b) Ser proposto por professor orientador e acadêmico-pesquisador, em conjunto; 

c) Adequação metodológica em conformidade com a política institucional; 

d) Padronização de acordo com modelo divulgado pelo respectivo edital e 

aprovação pela Comissão Avaliadora, de acordo com o manual institucional de 

normas técnicas e acadêmicas; 

e) Originalidade e inovação; 

f)  Relevância para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico da região e do 

país, visando o desenvolvimento e inovação; 

g) Relação entre a infraestrutura disponível e os recursos humanos envolvidos 

na proposta; 

h) Considerações éticas; 

i)  Qualificação do pesquisador e da equipe; 
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j)  Coerência do perfil dos pesquisadores com a área temática da proposta de 

pesquisa; 

k) Articulação para a formação de recursos humanos nos diversos níveis; 

l)  Contribuição para a superação das disparidades regionais, buscando o 

desenvolvimento regional e local. 

  

Parágrafo Único: A Comissão Avaliadora de Projetos de Iniciação Científica será 

composta pelo Coordenador do Programa em conjunto com o(s) Coordenador(es) 

de curso, conforme orientadores publicadas no respectivo edital. 

  

CAPÍTULO III 

DAS BOLSAS E BOLSISTAS 

  

Art. 11. Serão concedidas bolsas de Iniciação Científica para os acadêmicos, os 

quais deverão realizar o processo seletivo, dentro de datas e prazos especificados 

em seus respectivos editais, em conformidade com o Programa de Incentivos 

Financeiros, Bolsas e Financiamentos das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

  

Art. 12. As bolsas de Iniciação Científica terão duração de 12 (doze) meses, 

podendo ser estendida por mais 12 (doze) meses, desde que seja interesse da 

Instituição, ou de comprovada validade produtiva que vise o desenvolvimento social 

local, regional e/ou nacional. 
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§ 1º. As bolsas serão canceladas no caso de trancamento ou cancelamento de 

matrícula, ou por solicitação do orientador ou do aluno, devidamente justificada, bem 

como com demais regras presentes nos editais próprios e validados pelo Programa 

de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

§ 2º. O cancelamento da bolsa poderá ser feito a qualquer momento. 

§ 3º. As bolsas serão concedidas somente a alunos cujo prazo previsto para a 

conclusão do curso seja igual ou menor que dois períodos.   

  

Art. 13. São obrigações dos acadêmicos bolsistas: 

  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Apresentar relatórios, parciais e final de suas atividades; 

c) Apresentar os resultados da pesquisa na Semana de Iniciação Científica 

da Instituição; 

d) Participar de grupos de estudo e pesquisa dentro das áreas em que se 

encaixa seus estudos em conformidade com os orientadores; 

e) Comparecer às atividades propostas pela Coordenação do Programa de 

Iniciação Científica. 

f)  Participar de congressos e eventos dentro de sua área de pesquisa; 
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g) Assistir a palestras, encontros ou cursos, por determinação do professor-

orientador, desde que relevantes para o trabalho desenvolvido ou a 

formação para a pesquisa; 

h) Dedicar-se às atividades de pesquisa, programadas e cumprir carga 

horária de 10 (dez) horas semanais, em horário definido no termo de 

compromisso com o professor orientador, não conflitante com suas 

obrigações discentes, em função das disciplinas em que estiver 

matriculado; 

i)  Registrar as atividades desenvolvidas mensalmente com o exercício de 

suas funções não ultrapassando 48 (quarenta e oito) horas após a 

execução; 

j)  Participar das reuniões de avaliação estabelecidas pelo programa; 

k) Elaborar e apresentar, sob orientação do professor responsável pelo 

projeto científico, trabalhos em eventos ou congressos mencionando a 

condição de aluno bolsista de Iniciação Cientifica das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

l)  Guardar sigilo das informações relativas à pesquisa; 

m)  Divulgar o andamento de seu projeto e o resultado da pesquisa por meio 

de um seminário especificamente convocado para esse fim 

n) Apresentar um relatório final publicável até 30 dias após o encerramento 

da bolsa. 

 

Parágrafo Único: Somente farão jus ao Certificado de Bolsista de Iniciação Científica 

os alunos que, além do cumprimento de suas obrigações, tiverem seus relatórios e 



 

 

189 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

trabalhos apresentados na Semana de Iniciação Científica das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

CAPÍTULO IV 

DOS TRABALHOS, PROJETOS E PUBLICAÇÕES 

Art. 14. Os projetos, dentro dos grupos de pesquisa, deverão ser desenvolvidos 

visando a socialização em eventos acadêmicos e de Iniciação Científica, com 

publicação de artigos, para validação das bolsas, bem como dos projetos realizados. 

Art. 15. As Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) deverão garantir a 

publicação de uma Revista de Iniciação Científica, impressa ou eletrônica, 

devidamente indexada e registrada, que publique os trabalhos realizados e 

socializados, sendo acompanhado pelo Programa de Produção Acadêmica-

Científica da Instituição. 

Art. 16. Os trabalhos desenvolvidos, sejam com seres humanos ou animais, deverão 

ser encaminhados ao Núcleo de Ética e Bioética das Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) ou Plataforma Brasil, uma base nacional e unificada de registros 

de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/CONEP. ou ao 

Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA � Uniguaçu) respectivamente, ou 

encaminhados ao Comitê de Ética de uma Instituição parceira. 

 

CAPÍTULO V 
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REGIMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

  

Art. 1º. O Comitê de Ética no Uso de Animais do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), foi constituído com base na Lei n° 11.794 de 08/10/2008, Decreto nº 

6.899 de 15/07/2009 e na Resolução n° 879 de 15/02/2008 do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária (CFMV) e demais normas aplicáveis à utilização de animais 

para ensino e para pesquisa, especialmente nas resoluções do Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). É um órgão colegiado 

interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado às Centro Universitário 

Vale do Iguaçu, independente na tomada de decisões, quando no exercício das suas 

funções. 

  

Art. 2º. O Comitê de Ética no Uso de Animais do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

tem a finalidade de contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos, metodológicos e científicos. 

 

§ 1º O disposto neste regimento aplica-se aos animais das espécies classificadas 

como Filo Chordata e subfilo vertebrata, exceto seres humanos. 
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 § 2º O disposto neste Regimento Interno limita-se basicamente às práticas de 

ensino com animais no Departamento Veterinário onde se realizam procedimentos 

de Clínica Médica Veterinária. O Centro Universitário Vale do Iguaçu não realizam 

pesquisas com animais, não possuindo um biotério. 

 

Art. 3º. O Comitê de Ética no Uso de Animais atenderá à legislação pertinente e 

reger-se-á pelo presente Regimento. 

  

§ 1º. Para fins deste Regimento, define-se como pesquisa a classe de atividades 

cujo objetivo é desenvolver e/ou contribuir para o conhecimento generalizável, 

através de métodos científicos de observação e inferência aceitos. 

§ 2º. Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo animais deverá obedecer às 

recomendações da Resolução n° 879 de 15/02/2008 do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária (CFMV), e dos documentos citados em seu preâmbulo, bem 

como suas alterações posteriores. 

§ 3º. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e compreende 

os aspectos éticos e legais pertinentes. 

  

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

  

Art. 4º. Ao CEUA compete: 
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a) A avaliação ética dos protocolos de pesquisa que envolvam animais, 

respaldado pela Legislação sobre ética em pesquisa vigente. 

b) Cada protocolo de pesquisa será analisado, inicialmente, por pelo menos um 

dos membros do Núcleo, responsável pela apresentação de uma proposta de 

parecer, sendo que o parecer definitivo deverá ser deliberado durante a 

reunião mensal, por todos os presentes e, então assinado por todos e 

encaminhado ao responsável pelo protocolo. 

c) Em situações excepcionais, ponderadas pela Presidência, poderá ser emitido 

um parecer ad hoc. Este parecer será analisado pelo CEUA na primeira 

reunião ordinária que ocorrer e poderá ser por ele alterado. 

d) Os projetos recebidos pelo Núcleo serão analisados no prazo de até quarenta 

e cinco dias, contados da data do protocolo. 

e) Manter o projeto, o protocolo e respectivo parecer em arquivo, por cinco anos, 

após o término do projeto, à disposição das autoridades competentes; 

f) Proceder ao acompanhamento dos projetos em curso através dos relatórios 

anuais dos pesquisadores envolvidos; 

g) Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno 

da ética na ciência; 

h) Receber denúncia de abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam 

alterar o curso normal dos estudos, decidindo pela continuidade, modificação 

ou suspensão da pesquisa, devendo, se necessário, adequar o termo de 

consentimento; 

i) Requerer instauração de sindicância junto à autoridade competente, em caso 

de denúncia de irregularidades da natureza ética nas pesquisas e, havendo 

comprovação, comunicar o fato à Reitoria do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) e, no que couber, a outras instâncias. 
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j) Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições, o disposto na Lei no 

11.794 de 2008, na Lei nº 6.899 de 15/07/2009, na Resolução nº 879 de 

15/02/2008(CFMV) e nas demais normas aplicáveis à utilização de animais 

para ensino, especialmente nas resoluções do CONCEA; 

k) Examinar previamente os protocolos pedagógicos aplicáveis aos 

procedimentos de ensino com animais, para determinar sua compatibilidade 

com a legislação aplicável; 

l) Manter cadastro atualizado dos protocolos pedagógicos, aplicáveis aos 

procedimentos de ensino realizados, ou em andamento, na instituição, 

enviando cópia ao CONCEA; 

m) Manter cadastro dos professores e docentes que desenvolvam protocolos 

pedagógicos, aplicáveis aos procedimentos de ensino, enviando cópia ao 

CONCEA; 

n) Expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que se fizerem 

necessários perante órgãos de financiamento de pesquisa, periódicos 

científicos, CONCEA ou outras entidades; 

o) Notificar imediatamente ao CONCEA e às autoridades sanitárias a ocorrência 

de qualquer acidente com os animais nas instituições credenciadas, 

fornecendo informações que permitam ações saneadoras; 

p) Estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o 

funcionamento e a adequação das instalações onde se desenvolvem os 

projetos/planos de ensino e se localizam os laboratórios de ensino, bem como 

os locais destinados ao alojamento dos animais sob sua responsabilidade, 

dentro dos padrões e normas definidas pelo CONCEA; 

q) Manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou 

projeto/plano em desenvolvimento que envolva ensino realizado, ou em 
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andamento, na instituição, e dos professores que realizem procedimentos de 

ensino com animais. 

r) Emitir parecer consubstanciado, por escrito, sobre os Protocolos de Ensino 

que envolvam animais, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o 

recebimento do Protocolo devidamente instruído; 

s) Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua 

tarefa e arquivamento dos processos completos pelo prazo de 5 (cinco) anos; 

t) Acompanhar a evolução do Protocolo de Ensino, por meio de relatórios 

parciais e finais dos professores, conforme formulário disponibilizado pelo 

CEUA; 

u) Receber denúncias de maus-tratos relativas aos animais no âmbito do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

v) Elaborar e alterar o seu Regimento Interno. 

  

Art. 5º. O CEUA poderá recorrer a consultores ad hoc, pertencentes ou não à 

instituição, no caso de haver necessidade de se obterem subsídios técnicos 

específicos sobre algum projeto analisado. 

  

Art. 6º. Considera-se antiética a interrupção da pesquisa já aprovada, sem 

justificativa aceita pelo NEUA. 

  

Art. 7º. A revisão de cada protocolo culminará no seu enquadramento em uma das 

seguintes categorias, de acordo com a Lei no 11.794, de 2008: 
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a) Aprovado; 

b) Pendente: quando o CEUA considera necessária a correção do protocolo 

apresentado, e solicita revisão específica, modificação ou informação 

relevante, que deverá ser atendida em prazo estipulado em norma 

operacional; 

c) Não aprovado; 

  

Parágrafo Único: O início do desenvolvimento do projeto de pesquisa somente se 

dará após a aprovação do CEUA. 

 

 CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

  

Art. 8º. O CEUA é órgão colegiado e composto por profissionais das diversas áreas 

do conhecimento, designados pela Reitoria, de acordo com as indicações das 

coordenações de curso. 

  

§ 1º. Os membros do CEUA comporão um colegiado de 15 (quinze) professores do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

§ 2º. O mandato dos membros do CEUA será de 03 (três) anos, permitida a 

recondução e, a cada ano, em função da necessidade e experiência, poderá ser 

renovado um terço do Comitê. 
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§ 3º. Os membros do CEUA não podem estar associados ao Núcleo de Ética e 

Bioética (NEB) da Instituição. 

 

Art. 9º. Haverá no CEUA um Coordenador, designado pela Reitoria, com mandato 

de 3 (três) anos, permitindo-se a recondução. 

  

Art. 10º. Compete ao Coordenador do CEUA: 

  

a) Convocar e presidir as reuniões do CEUA, com direito a voto, inclusive de 

desempate; 

b) Organizar relatórios e enviá-los aos órgãos competentes; 

c) Executar as deliberações do CEUA; 

d) Constituir comissões para assuntos específicos; 

e) Indicar membros para a realização de estudos, levantamentos e emissão de 

pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê; 

f) Solicitar a exclusão e a substituição de membro que faltar a mais de três 

reuniões consecutivas ou a quatro reuniões alternadas do CEUA, sem ter 

apresentado ao coordenador justificativa por escrito da sua ausência; 

g) Representar o CEUA ou indicar substituto em congressos, fóruns, simpósios 

ou outras atividades relacionadas à atuação do CEUA. 

h) Assinar todos os documentos oficiais emitidos pelo Comitê; 

i) Distribuir os projetos de pesquisa recebidos para análise e parecer dentre os 

membros do Comitê; 

j) Requerer instauração de sindicância junto à Reitoria da Instituição em caso 

de denúncia de irregularidade de natureza ética nas pesquisas e, havendo 
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comprovação, comunicar o fato à Reitoria do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) para que se tomem as providências sugeridas; 

k) Exercer outras atribuições inerentes à sua competência de coordenar todas 

as atividades do CEUA. 

  

Art. 11. Para apoio e auxílio ao Coordenador do CEUA será indicado pela Reitoria 

Geral o Vice-Coordenador, para mesmo mandato do Coordenador, que ficará 

incumbido de: 

  

a) Exercer as competências previstas no artigo anterior, nos impedimentos ou 

afastamentos do titular; 

b) Auxiliar o coordenador no desempenho de suas funções. 

c) Substituir o Coordenador nos seus afastamentos e ausências eventuais. 

d) Orientar e assessorar os coordenadores de pesquisa nas questões éticas de 

pesquisa com uso de animais. 

  

Parágrafo Único � Para apoio e auxílio ao Coordenador e ao Vice-Coordenador do 

CEUA será indicado pela Reitoria um funcionário que ficará incumbido do 

recebimento, registro, arquivo de todos os projetos apresentados para análise e 

aprovação, assentamentos do Núcleo, expedição e controle da correspondência. 

  

Art. 12. O CEUA reunir-se-á na sala de reuniões da Instituição, ordinariamente, uma 

vez por mês, conforme calendário semestral divulgado para a comunidade 

acadêmica e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do 
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Coordenador ou de, no mínimo, metade dos seus membros, com 48 (quarenta e 

oito) horas de antecedência, observando-se o quórum de 1/3 (um terço) de seus 

membros para a instalação, sendo suas decisões tomadas por maioria simples. 

  

Art. 13. Os pareceres, preservado o caráter confidencial, serão promulgados por 

decisão do CEUA e cópias deles enviadas aos autores, ao Orientador do 

trabalho/estudo. 

  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

  

Art. 14. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo próprio 

CEUA. 

  

Art. 15. O suporte material e financeiro para o funcionamento do CEUA será 

fornecido pela Instituição. 

  

Art. 16. Este Regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação no Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogando-se as 

disposições em contrário. 

  

União da Vitória, 02 de abril de 2018. 
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Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

 

 

 

 

3.3.2 Apoio ao discente 

A IES implementa várias ações de apoio aos discentes do curso de 

Odontologia. 

3.3.3 Apoio a participação em eventos 

Focando o ideal estabelecido nas diretrizes institucionais das Faculdades 

Integradas do Vale do Iguaçu e atendendo as expectativas de aprendizagem 

para a formação do egresso do curso, mantém-se em atualização constante o 

processo de atenção aos discentes.  

Para tanto, a coordenação do curso e a direção da IES dão suporte ao corpo 

discente na aquisição e promoção do saber, além dos processos educacionais 

desenvolvidos em salas de aula, através de apoio financeiro (subsidiando 

transporte para eventos correlatos, patrocinando materiais de divulgação de 

eventos, entre outras) e apresentação de trabalhos de iniciação científica. A 
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Instituição disponibiliza transporte e assegura o acompanhamento dos alunos a 

congressos, visitas técnicas, seminários, simpósios, bem como os incentiva a 

participarem de programas de iniciação científica. 

3.3.4 Apoio pedagógico aos discentes 

Os processos de apoio pedagógico aos discentes iniciam-se em sala de aula. A 

percepção do professor, aliado ao trabalho dos coordenadores, é base para o 

apoio pedagógico do acadêmico. Por meio desta identificação e interação, os 

discentes que apresentarem algum tipo de problema relacionado à 

aprendizagem, comunicação, conduta ou sociabilização serão encaminhados, 

em um primeiro momento, para a coordenação do curso. De posse das 

informações pertinentes, os coordenadores avaliam os fatos e discutem com a 

coordenação pedagógica os procedimentos a serem adotados. 

As Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu contam com o NÚCLEO DE 

APOIO AO DISCENTE DA UNIGUAÇU (NADU) sendo uma central de apoio 

que tem por premissa acompanhar o discente em conformidade com as 

diversas atividades desenvolvidas pelos cursos de graduação das Faculdades 

Integradas do Vale do Iguaçu (Uniguaçu), contribuindo para a melhoria do 

processo de aprendizagem e a interação entre a formação acadêmica com o 

mundo do trabalho e a realidade social. 

3.3.5 Acompanhamento Psicopedagógico 

Seguindo a estrutura do Regimento Institucional, a IES conta com a 

Coordenação Acadêmica e Pedagógica. A ela, está vinculado o CAA - Centro 

de Apoio ao Acadêmico, criado para aprimorar as condições pedagógicas e 
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psicológicas que interferem diretamente no ensino e aprendizagem. O CAA tem 

por finalidade assessorar alunos no que diz respeito à melhoria da ação 

pedagógica e relacional. Em parceria com Coordenação acadêmica e 

pedagógica e em consonância com a Coordenação do Curso, o CAA adota um 

trabalho democrático, oportunizando diálogos permanentes com alunos 

estabelecendo uma práxis inovadora. 

A Coordenação Acadêmica e Pedagógica por sua vez, em permanente contato 

com o CAA, tem como finalidade apoiar as Coordenações de cursos na 

orientação pedagógica dos docentes e promover a capacitação docente 

continuada, auxiliando para uma melhor qualidade no ensino-aprendizagem. 

O atendimento psicopedagógico é realizado pelo Centro de Apoio ao 

Acadêmico (CAA). O acadêmico, após entrevista preliminar com o responsável 

pelo CAA, recebe orientações ou é encaminhado ao profissional competente, 

de acordo com a necessidade. O objetivo é proporcionar aos acadêmicos da 

IES, um espaço terapêutico para orientação, clarificação de entendimento e 

busca de possíveis soluções às situações de conflito que, naquele momento, 

possam interferir no processo de aprendizagem. O CAA foi criado em 24 de 

abril de 2002, com o objetivo de atender, orientar e encaminhar os acadêmicos 

com algum conflito comprometedor do processo de aprendizagem, aos setores 

de competência dos profissionais que compõe o quadro de docentes desta 

instituição. Os atendimentos e orientações prestados aos acadêmicos não 

implicam em soluções diretas e imediatas para os problemas apresentados, 

podendo gerar reencaminhamentos a profissionais competentes para os casos 

específicos. Os acadêmicos são atendidos nas dependências da instituição de 

ensino, em horários pré-determinados, agendados com a Coordenação 
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Acadêmica em entrevistas individuais. Estas entrevistas são realizadas de 

segunda-feira a sexta-feira em horários pré-determinados e num segundo 

momento, os acadêmicos são encaminhados para o atendimento psicológico, 

médico, nutricional, advocatício e pedagógico. 

3.3.6 Mecanismos De Nivelamento 

Desde o primeiro semestre de 2005 são oferecidos cursos de nivelamento em 

química, matemática, comunicação e expressão com o objetivo de aparar 

discrepâncias oriundas do ensino médio. Os cursos de nivelamento são 

oferecidos sempre que novas turmas sejam formadas para os semestres 

letivos. Adicionalmente, a coordenação do curso, com o apoio da direção da 

IES, oferece cursos de extensão com base nas avaliações realizadas nas 

reuniões de colegiado sobre o andamento do Curso ou a partir das 

necessidades expressadas pelos acadêmicos junto à coordenação ou do corpo 

docente. Nas atividades culturais, como a Semana Acadêmica (Semana que 

comemora o dia do profissional), Semana da Saúde e o Encontro de Iniciação 

Científica, são oferecidos cursos de curta duração direcionados para a 

complementação do conteúdo e o estímulo à pesquisa. Ainda, segundo a 

disponibilidade, o corpo docente ministra atividades extraordinárias abordando 

temas específicos relacionados às disciplinas. 

3.4 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Toda Instituição de Ensino Superior deve estimular e promover a pesquisa nos 

domínios dos conhecimentos nela ministrados, assim como proporcionar 
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oportunidades para que os profissionais atualizem constantemente suas 

competências dentro do seu campo de atuação. 

Neste sentido, cabe às Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu a divulgação 

na comunidade dos progressos relativos às suas áreas de ensino. Instalar um 

projeto que fomente e desperte o interesse para a investigação científica é, 

portanto, importante para o próprio desenvolvimento da região. 

Para o estabelecimento de um programa de iniciação científica, é necessário 

definir linhas orientadoras das atividades científicas, coerentes com os 

objetivos da Instituição, assim como mecanismos de seleção e de avaliação 

sistemáticas, com a finalidade de assegurar a execução, qualidade e 

pertinência dos projetos. 

O desenvolvimento dos projetos de iniciação científica e estágios buscam: 

a) Adquirir suporte científico para realização do diagnóstico, 

compreensão e análise dos processos de transformação da sociedade, 

visando um desenvolvimento sustentável que considere as dimensões 

socioculturais, econômicas, ambientais, políticas e éticas; 

b) Gerar, a partir dos projetos de iniciação científica propostos, o 

desenvolvimento de uma nova mentalidade produtiva voltada à 

sustentabilidade e à autossuficiência da atividade econômica local e 

regional; 

c) Propiciar a produção de conhecimentos científicos que permitam 

otimizar a utilização dos recursos naturais com o mínimo impacto 

ambiental e promoção do desenvolvimento econômico e social. 
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A iniciação científica pode realizar-se com a execução de projetos de pesquisa 

sob orientação de professores com qualificação acadêmica e prática de 

pesquisa; ou ainda com planos de trabalho, em que a pesquisa do acadêmico 

se integre a um projeto mais amplo desenvolvido por professores. 

Segundo a resolução normativa nº 006/96 CNPQ/PIBIC, os programas de 

iniciação científica visam: 

a) incentivar a participação dos estudantes de graduação em projetos 

de pesquisa, para que desenvolvam o pensamento e a prática científica 

com a orientação de pesquisadores qualificados; 

b) estimular pesquisadores produtivos a engajarem estudantes de 

graduação no processo acadêmico, utilizando a capacidade de 

orientação à pesquisa; 

c) qualificar recursos humanos para os programas de pós-graduação e 

aprimorar o processo de formação de profissionais para o setor 

produtivo; 

d) contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e 

doutores. 

O Programa de Iniciação Científica poderá contribuir significativamente para o 

aumento da qualificação docente da própria Instituição em que se insere. 

As atividades complementares na modalidade de programas ou projetos de 

iniciação científica e prática de investigação são regulamentadas pela 

Resolução 02/2003 � CONSEPE, alterada pela Resolução 004/2016, 

especificamente nos artigos 16 a 44. As atividades de iniciação científica do 

curso de Odontologia acontecerão no decorrer do período acadêmico por 
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iniciativa dos professores e dos acadêmicos, bem como no Estágio 

Supervisionado. 

3.4.1 Incentivos à Iniciação Científica 

O curso de Odontologia, juntamente com a IES, incentivará periodicamente a 

apresentação de trabalhos de iniciação científica em mostras realizadas na IES 

e fora dela, onde os acadêmicos podem divulgar seus trabalhos. Além disso, a 

IES edita a Revista de Estudos Científicos do Vale do Iguaçu � REVI destinada 

a publicar trabalhos oriundos da comunidade acadêmica. 

A IES insere atenção especial em: 

a) identificar linhas prioritárias, baseadas no perfil dos cursos da 

Instituição e da necessidade de desenvolvimento econômico e social; 

b) interagir com a sociedade, permitindo que as contribuições 

relacionadas a cada pesquisa possam ser percebidas, utilizadas e 

aplicadas no meio social; 

c) fomentar a criação de grupos de pesquisa apoiados às linhas de 

pesquisa prioritárias da Instituição; 

d) criar canais de divulgação dos resultados das pesquisas, 

notadamente a criação e a manutenção de uma revista de divulgação 

científica; 

e) estabelecer convênios, associações e contratos com instituições de 

pesquisa, órgãos de fomento e quaisquer outros organismos 

institucionais que possam gerar recursos (financeiros ou não) que 

facilitem a conclusão de pesquisas e/ou que fortaleçam grupos de 

pesquisa da Instituição; 
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f) prover condições de infraestrutura física para que os grupos de 

pesquisa sejam consolidados. 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

 
CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
Art. 1º. O Programa de Iniciação Científica visa propiciar aos acadêmicos de 
graduação e pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu a inserção 
no processo de investigação científica, bem como instituir a cultura de pesquisa 
acadêmico-científica na Instituição, em conjunto com a Secretaria Geral da Pró-
Reitoria de Pós-graduação, Iniciação a Pesquisa e Extensão (PROPPEx), com 
o Programa de Incentivo a Pesquisa da IES, com o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Instituição e com as Coordenações de 
Cursos do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 
Art. 2º. A Iniciação Científica configura-se como uma atividade de investigação, 
realizada por estudantes da graduação e da pós-graduação, no âmbito de 
projeto de pesquisa, orientado por professor pesquisador qualificado, e que 
visa ao aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao 
desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no confronto direto 
com os problemas oriundos da pesquisa. 
Art. 3º. São objetivos do Programa: 
a) Estimular a formação da mentalidade acadêmico-científica entre a 

comunidade discente da Instituição, conduzindo à sistematização e 
institucionalização da pesquisa e intensificando a interação docente-discente 
na prática investigativa; 

b) Atuar como instrumento de fomento à construção do saber científico visando 
à formação de profissionais capazes de se posicionar e atender de forma 
crítica e autônoma, às demandas do mercado decorrentes das condições 
criadas pelo confronto com os problemas de pesquisa; 

c) Institucionalizar uma filosofia de trabalho acadêmico-científico visando a 
articulação entre pressupostos teóricos e a realidade para gerar novos 
saberes; 

d) Formar uma cultura de trabalho acadêmico-científico que articule a 
construção do conhecimento de forma interdisciplinar e a perspectiva de sua 
aplicação e utilização de informações na comunidade; 
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e) Contribuir para a redução de disparidades regionais, especialmente quanto a 
distribuição da competência científica nas perspectivas local, regional e 
nacional; 

f) Estimular desenvolvimento do espírito científico, envolvendo estudantes de 
graduação na atividade de pesquisa e possibilitando a ampliação da 
capacidade institucional de orientação à pesquisa; 

g) Manter e ampliar a qualidade da produção científica da Instituição no 
contexto local e regional; 

h) Desenvolver e formar, continuamente, novos pesquisadores na atividade de 
formação científica. 

i) Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica 
ao estudante orientado; 

j) Estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos 
estudantes, em decorrência de condições criadas confrontadas diretamente 
com os problemas de pesquisa; 

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

l) Identificar e apoiar estudantes de graduação e pós-graduação com potencial 
para atuação em pesquisa; 

m) Preparar estudantes para a pós-graduação lato e stricto sensu; 
n) Contribuir para a formação humana para a pesquisa; 
o) Contribuir para diminuição das disparidades regionais na distribuição da 

competência científica no país. 
 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 4º. O Programa será dividido em quatro grandes áreas de pesquisa:  
a) Ciências Sociais Aplicadas e Humanas; 
b) Ciências da Saúde; 
c) Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação; 
d) Ciências Agrárias. 
Art. 5º. O Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu ficará sob responsabilidade de um Coordenador, docente, vinculado à 
Instituição, indicado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação a Pesquisa 
e Extensão; 
Parágrafo Único. Na falta de indicação, a competência pela coordenação do 
programa ficará a cargo do Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação a Pesquisa 
e Extensão. 
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Art. 6º.  O Coordenador geral do Programa de Iniciação Científica da Uniguaçu, 
docente de tempo integral, com titulação stricto sensu, deverá estar em 
consonância com as regulamentações da Secretaria Geral da PROPPEx, bem 
como a Gestão do Programa de Incentivos da Uniguaçu, tendo as seguintes 
obrigações: 
a) Realizar reuniões periódicas e calendarizadas com os coordenadores de 

áreas; 
b) Dar anuência aos editais elaborados e promovidos pelos coordenadores de 

área; 
c) Promover a inter, multi e transdisciplinaridade entre as coordenações de 

áreas; 
d) Coordenar e organizar o evento anual de iniciação científica da Instituição, 

juntamente com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da 
Memória Local e com o Programa de Incentivo à Produção Acadêmico-
científica do Centro Universitário Vale do Iguaçu; 

e) Analisar e dar anuência aos relatórios, atas e registros dos projetos; 
f) Incentivar a produção de artigos e a participação em eventos científicos dos 

docentes e discentes envolvidos no programa 
g) Gerir as bolsas de Iniciação Científica em conjunto com a Gestão do 

Programa de Incentivos Uniguaçu. 
 

CAPÍTULO III 
DO PROJETO DE PESQUISA, DOS GRUPOS DE TRABALHO, DAS 

CONDIÇÕES E PARTICIPAÇÃO 
Art. 7º. Os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos estudantes serão inscritos 
nos Grupos de Trabalho, visando a socialização das informações em eventos 
acadêmicos e de Iniciação Científica, com publicação de artigos, bem como 
dos projetos realizados. 
Parágrafo único. O Programa de Iniciação Científica receberá, através dos 
Grupos de Trabalho cadastrados, os projetos de pesquisa com os estudantes 
interessados em integrá-lo. 
Art. 8º. As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação 
Científica, no que tange ao Orientador, são: 
Ser docente, preferencialmente com mestrado ou doutorado, vinculado à 
Instituição; 
a) Possuir experiência na área de pesquisa, comprovada por publicações ou 

participação em congressos, encontros acadêmicos ou orientação de 
trabalhos científicos; 

b) Possuir carga horária disponível para dedicação ao seu projeto; 
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c) Se enquadrar em uma das áreas de pesquisa e de projetos da Instituição. 
Art. 9º. As condições de participação para inscrição de projetos de pesquisa 
nos Grupos de Trabalho da Iniciação Científica, no que tange aos estudantes 
dos cursos de graduação e pós-graduação, são: 
a) Estar regularmente matriculado em curso superior de graduação ou pós-

graduação; 
b) Ter disponibilidade para se dedicar às atividades de pesquisa; 
c) Se enquadrar em um dos Grupos de Trabalho ofertados pela Instituição. 
Art. 10º. O projeto de pesquisa a ser inscrito deve cumprir os seguintes 
requisitos para poder ser apresentado no evento de Iniciação Científica: 
a) Ser relevante para as áreas de conhecimento de Ciências Sociais e 

Aplicadas, Ciências da Saúde, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e 
Ciências Agrárias; 

b) Ser proposto por professor orientador e acadêmico-pesquisador, em 
conjunto; 

c) Adequação metodológica em conformidade com a política institucional; 
d) Padronização de acordo com modelo divulgado pelo respectivo edital e 

aprovação pela Comissão Avaliadora, de acordo com o manual institucional 
de normas técnicas e acadêmicas; 

e) Originalidade e inovação; 
f)  Relevância para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico da região e 

do país, visando o desenvolvimento e inovação; 
g) Relação entre a infraestrutura disponível e os recursos humanos envolvidos 

na proposta; 
h) Considerações éticas; 
i)  Qualificação do pesquisador e da equipe; 
j)  Coerência do perfil dos pesquisadores com a área temática da proposta de 

pesquisa; 
k)  Contribuição para a superação das disparidades regionais, buscando o 

desenvolvimento regional e local. 
Parágrafo Único: A Comissão Avaliadora de Projetos de Pesquisa vinculados 
aos Grupos de Trabalho da Iniciação Científica será composta pelo Pró-Reitor 
de Pós-Graduação, Iniciação a Pesquisa e Extensão, pelo Coordenador do 
Programa de Iniciação Científica, se houver, e pelos Coordenadores de curso 
de graduação, e pelos responsáveis pelos Grupos de Trabalho, além de outros 
que poderão ser incorporados pelo respectivo edital. 
Art. 11º. Os trabalhos desenvolvidos, sejam com seres humanos ou animais, 
deverão ser encaminhados ao Núcleo de Ética e Bioética do Centro 
Universitário Vale do Iguaçu (NEB � Uniguaçu) ou ao Comitê de Ética no Uso 
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de Animais (CEUA � Uniguaçu) respectivamente, ou encaminhados ao Comitê 
de Ética de uma Instituição parceira. 

 
CAPÍTULO IV 

DA PREMIAÇÃO 
Art. 12º. A Comissão Avaliadora de Projetos de Pesquisa inscritos no Programa 
de Iniciação Científica certificará os melhores trabalhos apresentados em cada 
uma das áreas de pesquisa. A avaliação levará em conta a periodicidade dos 
encontros prévios, a inovação na pesquisa, bem como sua relevância regional, 
além de outros pontos que julgar oportunos.   

 
CAPÍTULO V 

DAS PUBLICAÇÕES 
Art. 13º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu deverá garantir a publicação de 
uma Revista de Iniciação Científica, impressa ou eletrônica, devidamente 
indexada e registrada, que publique os trabalhos relevantes realizados e 
socializados, sendo acompanhado pelo Programa de Produção Acadêmica-
Científica da Instituição. 
Parágrafo único. Os(As) orientadores(as) dos trabalhos serão coautores(as) 
dos mesmos, principalmente quando houver a apresentação e publicação de 
resumos e/ou de trabalhos integrais.  
 

CAPÍTULO VI 
DAS BOLSAS 

Art. 14º. Poderão ser concedidas bolsas de Iniciação Científica para os 
acadêmicos, os quais deverão realizar o processo seletivo, dentro de datas e 
prazos especificados em seus respectivos editais, em conformidade com o 
Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos do Centro 
Universitário Vale do Iguaçu. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15º. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Iniciação a Pesquisa e Extensão do Centro Universitário do Vale 
do Iguaçu. 
Art. 16º. O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua 
aprovação pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONSEPE), salvo disposições ao contrário. 
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União da Vitória, 02 de abril de 2019. 
 

Prof. João Vitor Passuello Smaniotto 
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

 

  

3.4.2 Apoio Discente 

 

A IES implementa várias ações de apoio aos discentes do curso de 

Estética e Cosmética que estão distribuídos da seguinte forma: 

 

TURMA PERÍODO NÚMERO DE ALUNOS 

Estética e Cosmética �

1N 

Noturno 26 

Total 26 

3.4.3 Apoio Financeiro 

 

A IES possui políticas institucionais de apoio ao desenvolvimento 

acadêmico dos discentes por meio de bolsas de estudo e financiamento com o 

objetivo de incentivar a continuidade dos estudos, visando à inclusão social e 

neste caso, minimizar as dificuldades financeiras encontradas pelos 

acadêmicos devidamente matriculados. Os principais incentivos são: 
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DESCONTO FAMILIAR: A IES concede bolsa parcial de 10% para 

cada membro da família no caso em que dois ou mais membros do 

mesmo grupo familiar estiverem devidamente matriculados. No curso, 

8,3% dos acadêmicos usufruem desse benefício. 

DESCONTO FUNCIONÁRIO: Para técnico-administrativos, professores 

e respectivos familiares é concedida bolsa parcial. 

BOLSA MELHOR ALUNO: com o intuito de incentivar e valorizar o 

☎✁☎�✏☎✂✁✁✟ ☎ ✞✞� ✂☞✄✍✂✍☛✂☛ ✁ ✁✠✏☎✂✁ ✆✝✞✂✟✁✠ ✡✂☛☞✁✌✟ �☛✞ ✁✁☞✄✂✄✍✞ ✞☎

bolsa parcial de 20% sobre a semestralidade seguinte à obtenção do 

prêmio. 

PROGRAMA DE INCENTIVO SOCIAL SOLIDÁRIO � ISS: Concede 

bolsas parciais, de 30%. Os beneficiados, em contrapartida, 

desenvolvem projetos de extensão, iniciação à pesquisa e social. No 

curso, 20,0% dos acadêmicos usufruem desse benefício. 

PROGRAMA ESTUDE: Prevê o aumento do prazo de pagamento do 

curso, diminuindo-se os valores das parcelas em até 50%, sendo a 

diferença ressarcida à Instituição depois que o aluno estiver formado, 

respeitando o valor percentual concedido e o valor atual da 

mensalidade. 

PROUNI: A IES está vinculada ao Programa Universidade para Todos, 

do Governo Federal, que concede bolsas parciais e integrais. No curso, 

10,0% dos acadêmicos usufruem desse benefício. 

FIES: Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. No 

curso, 15,0% dos acadêmicos usufruem desse benefício. 
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MENSALIDADE FLEX: é um programa que tem por objetivo facilitar o 

pagamento das mensalidades dos novos acadêmicos, os quais, ao 

aderirem ao programa, poderão parcelar até 50% da sua mensalidade. 

O estudante pagará durante a realização do curso 50% do valor, após 

formado terá até cinco anos para pagar os outros 50%, sem juros. 

 

 

 

3.4.4 Acompanhamento Psicopedagógico 

 

Seguindo a estrutura do Regimento Institucional, a IES conta com a 

Coordenação Acadêmica e Pedagógica. A ela, está vinculado o CAA - Centro 

de Apoioao Acadêmico, criado para aprimorar as condições pedagógicas e 

psicológicas que interferem diretamente no ensino e aprendizagem. O CAA tem 

por finalidade assessorar alunos no que diz respeito à melhoria da ação 

pedagógica e relacional. Em parceria com Coordenação acadêmica e 

pedagógica e em consonância com a Coordenação do Curso, o CAA adota um 

trabalho democrático, oportunizando diálogos permanentes com alunos 

estabelecendo uma práxis inovadora. 

A Coordenação Acadêmica e Pedagógica por sua vez, em permanente 

contato com o CAA, tem como finalidade apoiar as Coordenações de cursos na 

orientação pedagógica dos docentes e promover a capacitação docente 

continuada, auxiliando para uma melhor qualidade no ensino-aprendizagem.  
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O atendimento psicopedagógico é realizado pelo Centro de Apoio ao 

Acadêmico (CAA). O acadêmico, após entrevista preliminar com o responsável 

pelo CAA, recebe orientações ou é encaminhado ao profissional competente, 

de acordo com a necessidade. O objetivo é proporcionar aos acadêmicos da 

IES, um espaço terapêutico para orientação, clarificação de entendimento e 

busca de possíveis soluções às situações de conflito que, naquele momento, 

possam interferir no processo de aprendizagem. O CAA foi criado em 24 de 

abril de 2002, com o objetivo de atender, orientar e encaminhar os acadêmicos 

com algum conflito comprometedor do processo de aprendizagem, aos setores 

de competência dos profissionais que compõe o quadro de docentes desta 

instituição. Os atendimentos e orientações prestados aos acadêmicos não 

implicam em soluções diretas e imediatas para os problemas apresentados, 

podendo gerar reencaminhamentos a profissionais competentes para os casos 

específicos. Os acadêmicos são atendidos nas dependências da instituição de 

ensino, em horários pré-determinados, agendados com a Coordenação 

Acadêmica em entrevistas individuais. Estas entrevistas são realizadas de 

segunda-feira a sexta-feira em horários pré-determinados e num segundo 

momento, os acadêmicos são encaminhados para o atendimento psicológico, 

médico, nutricional, advocatício e pedagógico. 

 

3.4.5 Mecanismos de Nivelamento 

 

Desde o primeiro semestre de 2005 são oferecidos cursos de 

nivelamento em química, matemática, comunicação e expressão com o 
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objetivo de aparar discrepâncias oriundas do ensino médio. Os cursos de 

nivelamento são oferecidos sempre que novas turmas sejam formadas para os 

semestres letivos. Adicionalmente, a coordenação do curso, com o apoio da 

direção da IES, oferece cursos de extensão com base nas avaliações 

realizadas nas reuniões de colegiado sobre o andamento do Curso ou a partir 

das necessidades expressadas pelos acadêmicos junto à coordenação ou do 

corpo docente. Nas atividades culturais, como a Semana Acadêmica (Semana 

que comemora o dia do profissional), Semana da Saúde e o Encontro de 

Iniciação Científica, são oferecidos cursos de curta duração direcionados para 

a complementação do conteúdo e o estímulo à pesquisa. Ainda, segundo a 

disponibilidade, o corpo docente ministra atividades extraordinárias abordando 

temas específicos relacionados às disciplinas. 

 

3.5 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

Para o acompanhamento de egressos, a IES possui um cadastro onde 

são atualizados os dados deles, periodicamente, permitindo o contato para um 

acompanhamento adequado do mesmo e levantamento do perfil sócio-

econômico-profissional estabelecido após a formatura  

Além desse instrumento oficial da IES, o colegiado do curso mantém 

contatos informais com os alunos egressos, uma vez que muitos deles atuam 

nas instituições da região que são parceiras nos projetos sociais e conveniadas 

como campos de estágio dos atuais alunos. Ainda são convidados a participar 

dos eventos que o curso promove, como feiras, semanas acadêmicas, mostras 

culturais, por meio de correspondência eletrônica.  
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O acompanhamento dos egressos é um instrumento que possibilita 

uma contínua avaliação da instituição, através do desempenho profissional dos 

ex-alunos, podendo contribuir para reorganização do processo 

ensino/aprendizagem, considerando elementos da realidade externa à 

instituição que apenas o diplomado está em condições de perceber, visto que 

passa a atuar e experimentar as consequências dos aspectos vivenciados 

durante sua graduação.  

O acompanhamento de egressos tem por objetivo: 

a) Avaliar o desempenho da instituição pelo acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 

b) Manter registros atualizados de alunos egressos; 

c) Promover intercâmbio entre ex-alunos; 

d) Promover a realização de atividades extracurriculares (estágios e 

/ou participação em projetos de pesquisa ou extensão), de cunho 

técnico-profissional, como complemento à sua formação prática, e 

que, pela própria natureza do mundo moderno, estão em constante 

aperfeiçoamento e palestras direcionadas a profissionais formados 

pela Instituição; 

e) Valorizar egressos que se destacam nas atividades profissionais; 

f) Identificar junto às empresas seus critérios de seleção e 

contratação dando ênfase às capacitações dos profissionais da 

área buscados pela mesma. 

g) Incentivar a integração de ex-alunos com a Instituição. 
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REGIMENTO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º. O Programa de Acompanhamento de Egressos do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) será conduzido pela Central do Acadêmico, 

supervisionado pela Pró-Reitoria Acadêmica, sendo o presente Regimento o 

documento norteador das atividades do Programa. 

 

Art. 2º. O Programa de Acompanhamento de Egressos é a égide da política 

institucional de acompanhamento de egressos do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu e visa acompanhar os egressos de todos os cursos de graduação e 

pós-graduação, após sua conclusão, compreendendo atividades que permitam: 

 

a) Verificar se o perfil apresentado pelo egresso atende os objetivos 

propostos pelo curso de graduação e pós-graduação; 

b) Acompanhar o itinerário profissional dos egressos durante os seus 

primeiros anos de atuação profissional, verificando as principais 

dificuldades encontradas por eles e propor ações e programas que 

possam contribuir para a sua inserção no mercado de trabalho, bem 

como o seu retorno à instituição para dar continuidade aos estudos; 
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c) Oportunizar aos egressos a participação nas atividades desenvolvidas 

pela Instituição, contribuindo, constantemente, para o aprimoramento na 

atualização profissional e acadêmica; 

d) Propiciar encontros e seminários de egressos para promoção do 

desenvolvimento social e regional em todos os âmbitos de atuação dos 

cursos oferecidos pela Instituição; 

e) Usar meios tecnológicos para a criação e aperfeiçoamento de 

indicadores que apontem fragilidades no processo de aprendizagem dos 

cursos em que os egressos se formaram, trabalhando com planos de 

ação para a transformação em potencialidades; 

f) Informar as atividades profissionais desenvolvidas pelos egressos, 

contribuindo para a avaliação e consolidação do perfil do profissional 

formado pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

Art. 3º. O egresso poderá atuar em projetos de extensão, pesquisa e outras 

atividades promovidas pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), 

visando, sempre, processos inovadores e de construção atualizada do 

conhecimento. 

  

§ 1º. O egresso terá, mediante comprovação de sua formação na Instituição, 

incentivos próprios a serem desenvolvidos por cada curso, ou de forma global 

pela Central do Acadêmico, para que possa participar de ações, cursos, pós-

graduações e novas graduações na Instituição. 
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§ 2º. Os egressos poderão ser convidados para participarem como monitores 

voluntários ou não, em estágios, pesquisas e demais processos que promovam 

o desenvolvimento contínuo do curso. 

  

Art. 4º. O Programa de Acompanhamento do Egresso deverá levar em 

consideração o índice de satisfação dos profissionais formados pela Instituição, 

tendo como ponto de partida o grau de compatibilidade da sua formação com 

as necessidades sociais e do mundo do trabalho. 

 

Art. 5º. O Programa de Acompanhamento do Egresso desenvolverá uma 

análise constante sobre as expectativas sobre à formação profissional 

continuada, apresentando, sempre, um rol de possibilidades de formação. 

 

CAPÍTULO II 

SOBRE AS FUNÇÕES DO PROGRAMA 

DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

  

Art. 6º. O Programa de Acompanhamento do Egresso está vinculado 

diretamente à Central do Acadêmico, às Coordenações de Cursos de 

Graduação e Pós-Graduação e à Coordenação Acadêmica e Coordenação de 

Cursos. Assim, será responsabilidade do Programa: 

 Manter atualizado os cadastros dos egressos, bem como o contato constante 

com os campos de trabalho em que os ex-alunos atuam, alimentando os dados 

para cada coordenação de curso, de forma periódica. 

a) Propor avaliações, e autoavaliações, aos egressos por meio de 

plataformas digitais; 
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b) Assessorar as coordenações de cursos sobre práticas e atividades 

ligadas aos egressos; 

c) Divulgar, periodicamente, a inserção dos egressos no mercado de 

trabalho; 

d) Propiciar momentos para que os egressos possam participar de 

Seminários, Semanas, Debates e demais atividades acadêmicas como 

forma de incentivo aos ingressantes dos cursos e demais estudantes; 

d) Organizar e disponibilizar formulários digitais para os egressos 

participarem, via site, da construção e melhoria constante da instituição 

e de seus cursos; 

e) Realizar visitas nos campos de trabalhos em que os egressos estão 

locados, visando a realização de parcerias e convênios; 

f) Apresentar às coordenações de cursos Planos de Ação específicos para 

o desenvolvimento do trabalho contínuo de acompanhamento, bem 

como relatórios de todas as atividades desenvolvidas; 

g) Elaborar relatórios semestrais das atividades e apresentá-las à 

Coordenação Acadêmica e coordenações de cursos; 

h) Desenvolver um banco de dados referente a informações sobre 

oportunidades de emprego e qualificação profissional aos egressos 

devidamente cadastrados no Programa; 

i) Desenvolver todas as atividades em consonância com os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) e o perfil dos egressos neles contido; 

j) Propiciar informações, aos coordenadores de curso e egressos, sobre a 

continuidade da formação dos egressos. 

  

TÍTULO I 
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FUNÇÃO DAS COORDENAÇÕES DE CURSO  

  

Art. 7º. Cabe aos Coordenadores de Curso o processo de interlocução 

constante com o Programa de Acompanhamento de Egressos e com a Central 

do Acadêmico, no sentido de manterem-se informados e atualizados. 

Parágrafo Único: Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) de cada curso 

terão como obrigação a discussão de assuntos pertinentes ao 

acompanhamento dos egressos em suas reuniões e verificação permanente da 

política de acompanhamento nos Projetos Pedagógicos de Cursos, levando em 

consideração os perfis dos egressos apresentados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos. 

 

CAPÍTULO III 

DO ACOMPANHAMENTO E COLETA DE DADOS 

  

Art. 8º. O cadastramento dos estudantes deverá acontecer no último período de 

curso, com a coleta de informações necessárias para o processo de 

acompanhamento, sendo o coordenador do curso o responsável pela 

organização da coleta em conjunto com a Central do Acadêmico. 

Art. 9º. Todos os dados coletados serão alocados em formulários próprios que 

serão analisados e estudados pelos interessados, propiciando, de forma 

contínua, o aprimoramento do processo de acompanhamento do egresso. 

Art. 10º. O Programa de Acompanhamento deverá desenvolver várias formas 

de coleta de dados, bem como formas de contactar os egressos, utilizando, 

inclusive, centrais de telemarketing. 
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Art. 11. Serão disponibilizados formulários próprios aos egressos que visitem o 

site, ou redes sociais, para que possam apresentar sugestões ou avaliar a 

instituição.  

Art. 12. O Programa de Acompanhamento de Egressos visará a formação de 

uma associação de egressos, com o intuito de propiciar atividades integradoras 

de sua área profissional.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos 

pelo Programa de Acompanhamento de Egressos e pela Pró-Reitoria 

Acadêmica da IES. 

Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação em 

reunião do Conselho Superior Universitário (CONSU) revogando disposições 

em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO  
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Há um questionário, que é enviado ao egresso, anualmente, construído na 

plataforma Google Docs, via e-mail e redes 

sociais.abaixo.  
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3.6 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

Em atendimento a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 

2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, que consolida disposições 

sobre indicadores de qualidade e o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes � ENADE o curso participou das avaliações nos seguintes anos: 

- ENADE 2013 com seus alunos concluintes. 

- ENADE 2016 com seus alunos concluintes. 

 

Na IES, a cultura da avaliação interna é bastante sólida e se concretiza 

nas seguintes ações: 

1. Reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE), com 

finalidade principal de (re)elaborar o Projeto Pedagógico do 

curso definindo sua concepção e fundamentos, atualizar 

periodicamente o projeto pedagógico do curso e conduzir os 

trabalhos de reestruturação curricular. 

2. Análise dos planos de ensino do corpo docente, a fim de avaliar a 

articulação entre o Projeto Político Pedagógico do Curso e a ação docente; 

3. Construção, juntamente com os professores, de um instrumento de 

acompanhamento das aulas, a partir de parâmetros previamente discutidos, de 

forma que eles possam participar da avaliação da sua própria prática de 

trabalho; 

4. Acompanhamento do desempenho dos alunos, identificando pontos 
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nesse desempenho que precisam ser melhorados e que precisam ser 

discutidos com o corpo docente; 

5. Acompanhamento da qualidade dos recursos didáticos disponíveis, 

observando sua variedade, sua adequação ao número de alunos e aos 

objetivos e conteúdos curriculares da proposta pedagógica; 

6. Reuniões em data agendada em calendário letivo, com o corpo 

docente, para estudo teórico e discussão de questões práticas; 

7. Reunião periódica com participação de representantes do corpo 

discente para avaliação e replanejamento do projeto pedagógico do curso. 

Apesar de, em princípio, parecer uma forma subjetiva e pouco eficiente, este 

contato pessoal é uma forma de identificar e melhorar processos, condições de 

salas de aula, entre outros. Aliado às outras, esta ferramenta ajudará a verificar 

se as expectativas dos alunos em relação ao curso estão sendo atendidas. 

8. Autoavaliação Institucional da IES, de acordo com a Lei do SINAES, 

identificando os pontos de deficiência institucional, e posterior elaboração de 

proposta para melhoria nesses pontos. A avaliação é realizada de três formas: 

*Avaliação Institucional (AI) Discente e de *Funcionários e críticas provenientes 

da *Ouvidoria. A discente será aplicada a todos os alunos, que respondem a 

questionário eletrônico abordando temas acadêmicos e gerais e é aplicado 

através do portal da IES, onde o aluno utiliza seu login individual o que torna as 

informações confidenciais e permite que temas apresentados como falhos 

sejam tratados impessoalmente. A avaliação aplicada junto aos Funcionários, 

docentes e líderes de setor foi implantada como requisito do PCCS (Plano de 

Cargos, Carreira e Salários) e avalia o Desempenho do funcionário e serve de 

subsídio para gerenciar a progressão ou promoção funcional. Os produtos das 

autoavaliações fornecerão subsídios ao Colegiado e ao NDE para apreciação e 
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discussão de propostas e ações para sanar as deficiências. 

9. Avaliação Externa que considera o desempenho do Curso em 

relação ao mercado de trabalho, ao grau de satisfação do egresso e critérios 

do MEC. Essa avaliação se dá, também, com a análise dos resultados do 

ENADE com o compromisso de reestruturação do PPC a partir de indicações 

contidas nos mesmos. 

 

3.7 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO � TICS � NO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A IES conta com um sistema informatizado de disponibilização de 

materiais didáticos aos alunos através do portal RM. O acesso ao portal do 

professor e do aluno é feito através de login e senhas individuais. O aluno 

também tem acesso a informações acadêmicas e financeiras através desse 

portal. O professor pode, também, agendar recursos audiovisuais, laboratórios 

e outros espaços da IES, informando antecipadamente quais atividades serão 

realizadas e quais os materiais necessários para a atividade proposta. Assim, é 

possível realizar adequadamente as atividades de ensino-aprendizagem 

necessárias ao desenvolvimento do currículo. 

 

3.7.1 Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 

 

O aproveitamento é expresso em notas, demonstradas em grau 
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numérico de zero (0,0) a dez (10,0). De acordo com as normas da IES, as 

avaliações devem respeitar, em linhas gerais, o disposto no regimento 

institucional (a seguir relacionado). Além disso, para cada disciplina devem ser 

realizadas, no mínimo, duas avaliações dentro do bimestre, que irão compor a 

média bimestral. A quantidade de avaliações (duas no mínimo) e o valor dos 

pesos atribuídos a essas avaliações ficam a critério do respectivo docente, que 

os define quando da elaboração do Plano de Ensino da disciplina, o qual deve 

ser aprovado pelo Colegiado de Curso em reuniões realizadas antes do início 

do semestre letivo, e acompanhado no decorrer do semestre. 

 

3.7.2 Número de Vagas 

 

O curso de Estética e Cosmética foi autorizado e reconhecido com 80 

vagas a cada ano letivo. A infraestrutura da IES atende adequadamente essa 

demanda, sendo que as turmas com aulas teóricas possuem, no máximo 60 

alunos e 30 alunos nas aulas práticas. 

3.7.3 Corpo DOCENTE 

 

3.8 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE � NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante � NDE, no âmbito dos cursos de 

graduação em especial ao curso de Estética e Cosmética do Centro 
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Universitário Vale do Iguaçu, tem função consultiva, propositiva e de 

assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica. 

O NDE integra a estrutura de gestão acadêmica do curso sendo 

corresponsável pela elaboração, implementação, atualização e consolidação 

do Projeto Pedagógico do Curso. 

O NDE do curso de Estética e Cosmética, segundo RESOLUÇÃO nº 

024/2019 é constituído pelos seguintes docentes: O Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Estética e Cosmética, responsável pela construção 

deste projeto, é constituído pelos seguintes docentes: 

Prof. Ms .Adilson Veiga e Souza 

Prof. Ms. Janaína Ângela Túrmina 

Prof. Ms. Melissa Schwartz 

Prof. Ms. Silvana Watanabe 

Prof. Ms. Tania Mara Tuivo 

Tais professores tiveram participação ativa na elaboração do presente 

PPC e estão comprometidos com o desenvolvimento e implantação do curso 

proposto. Sendo assim, além do coordenador, o NDE é composto por docentes 

do curso e todos são contratados em regime de trabalho parcial ou integral. 
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3.8.1 Atuação do NDE 

 

A atuação do NDE do curso de Estética e Cosmética está definida pelo 

regimento do NDE, aprovado pelo CONSEPE. Sua constituição e atribuições 

estão de acordo com o previsto no regimento a seguir: 

REGIMENTO DOS NÚCLEOS DOCENTES ESTRUTURANTES 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU � UNIGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O presente Regimento disciplina as atribuições e o funcionamento dos 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos de Graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 2º. Os Núcleos Docentes Estruturantes são compostos por um grupo de 

trabalho que tem como objetivo realizar avaliações periódicas do Projeto 

Pedagógico de Curso, reconstruindo-o, revisando-o, estudando as relações 

entre os processos avaliativos e a aprendizagem desenvolvida, sempre 

levando em consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

contextualizando as demandas do mundo do trabalho com a práxis em sala de 

aula, laboratórios e demais espaços de aprendizagem.  
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Elaborar e atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso, 

levando em consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, 

o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), definindo as 

concepções do curso e seus fundamentos com base no perfil do 

egresso; 

b) Atuar na consolidação do Projeto Pedagógico do Curso; 

c) Estabelecer, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil do 

egresso do curso, contribuindo para a consolidação do perfil a partir da 

promoção do desenvolvimento de competências por meio do processo 

de uma aprendizagem sólida; 

d) Analisar periodicamente a base curricular do curso e suas unidades 

curriculares, visando o processo de aprendizagem; 

e) Avaliar e aprovar os Planos de Ensino de todas as unidades curriculares 

do curso; 

f) Analisar e avaliar as bibliografias básicas e complementares de cada 

unidade curricular do curso; 

g) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo Projeto Pedagógico de Curso; 

h) Supervisionar os processos avaliativos definidos pelo Colegiado do 

Curso, sugerindo formas de avaliação que visem o aprendizado; 

i) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando, quando 

necessário, ao Colegiado de Curso a substituição de docentes; 
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j) Indicar formas de articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, 

considerando o perfil dos egressos do curso e as demandas especificas 

da sociedade e do mercado de trabalho. 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

a) Pelo menos 5 (cinco) docentes do curso; 

b) O Coordenador do Curso, como presidente; 

c) Pelo menos 20% de seus membros deverão ser de tempo integral na 

Instituição; 

d) Pelo menos 60% de seus membros deverão possuir titulação stricto 

sensu; 

e) Os membros deverão ter experiência docente de pelo menos 2 (dois) 

anos. 

Art. 5º As decisões do Núcleo Docente Estruturante serão tomadas pela 

maioria absoluta de seus membros 

Parágrafo Único: em caso de empate no número de votos, o presidente terá 

direito ao voto de qualidade. 

Art. 6º. O Núcleo Docente Estruturante deverá reunir-se ordinariamente, pelo 

menos, 4 (quatro) vezes por semestre, ou extraordinariamente quando for 

necessário, ou convocado pela presidência, tendo seus atos e reuniões 

registradas em atas específicas. 
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Art. 7º. Os membros do Núcleo Docente Estruturante terão mandato de 4 

(quatro) anos, podendo ser reconduzidos automaticamente a um novo 

mandato. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 8º. Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Convocar e presidir as reuniões do NDE; 

c) Designar relatores ou comissão para estudos referentes ao Projeto 

Pedagógico de Curso e suas Unidades Curriculares, bem como qualquer 

matéria a ser discutida ou estudada pelo Núcleo; 

d) Designar um responsável para secretariar o NDE e acompanhar a 

lavratura das atas e demais documentos oficiais; 

e) Coordenar a integração com os demais Colegiados de Cursos e os 

setores da Instituição, zelando e respeitando as normas vigentes; 

f) Representar o NDE e encaminhar suas decisões aos órgãos 

acadêmicos e administrativos do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu); 

g) Acompanhar o processo de avaliação e aprendizagem, em conjunto com 

os demais membros, de todas as Unidades Curriculares do Curso, 

apresentando, quando preciso, sugestões aos docentes do colegiado. 
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CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 9º. Compete aos membros do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Apresentar-se disposto para o desenvolvimento de ações dentro do 

NDE; 

c) Resguardar a confidencialidade das discussões e decisões tomadas 

pelo NDE; 

d) Aprimorar-se no processo de avaliação visando a aprendizagem; 

e) Comprometer-se com a qualidade do curso, por meio de análise 

constante das Unidades Curriculares, bem como do Projeto Pedagógico 

de Curso focado no perfil do egresso em contrapartida às demandas 

sociais e de mercado. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10º. Os casos omissos no presente Regimento serão discutidos e 

resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante e encaminhados para aprovação 

aos órgãos reguladores competentes da Instituição. 

Art. 11. Esse Regimento poderá ser revisto a qualquer tempo por decisão 

conjunto dos órgãos superiores competentes da Instituição, devidamente 

homologado pela legislação vigente e pela Pró-Reitoria Acadêmica. 
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Art. 12. O presente Regimento entra em vigor após aprovação do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

União da Vitoria, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 

3.9 COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

A coordenação do curso está a cargo da professora Janaína Ângela 

Túrmina, graduada em Biomedicina desde 2008, pela Universidade 

Paranaense UNIPAR, Especialista em Biotecnologia (UNIOESTE), especialista 

em Estética (FAPUGA) e Mestrado em Ciências Farmacêuticas pela 

Universidade Estadual do Centro-Oeste- UNICENTRO (2011). 

 

3.9.1 Atuação do Coordenador do Curso 

A Coordenação do curso do curso, amparada nas Diretrizes definidas 

pela Instituição e apoiada pela Coordenação Acadêmica, tem como 

compromisso principal a responsabilidade do ensino-aprendizagem no curso. 

Este compromisso deve ser cumprido continuamente através do envolvimento 

com o corpo docente, com a instituição e com os acadêmicos, mantendo assim 

a excelência do ensino. A coordenação deve exercer suas funções num 
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✎✁✠☎☎✍✁ ✞☎ �☛✞ ✞✄✍☎ ✆✍✠☎☞✄✎✁✠☎☎✏✂✁✌ ✄✞✌☎ ☎✁✁✂✟✞�✁✠☎ ✞ ✁✁☞✍✂☞☛☎☎✞☞✍✞

educativa. 

Outras atribuições, de cunho didático-pedagógico, são descritas a 

seguir: 

� Coordenar, orientar e acompanhar as atividades docentes e 

discentes, proporcionado apoio pedagógico para a realização das mesmas; 

� Participar dos projetos da instituição, visando a interdisciplinaridade; 

� Executar atividades técnicas e administrativas pertinentes ao curso; 

� Prestar apoio e orientar às equipes que atuam na instituição em 

assuntos pertinente ao curso; 

� Estabelecer contatos com os setores de serviços relacionados ao 

curso, voltados para o fortalecimento do mesmo; 

� Buscar parcerias, intensificando a integração entre docentes e 

discentes, desenvolvendo-se atividades de aprendizagem nas salas de aula, 

laboratórios, estágios e bibliotecas. 

A Coordenação do curso contribui com a forma de planejamento, 

execução e validação das atividades realizadas pelos docentes e discentes 

ofertando apoio didático pedagógico segurado pela assistência continua da 

instituição. Mudanças práticas positivas advindas deste apoio tendem a refletir 

nos ambientes da comunidade acadêmica. 

De muita importância, um dos compromissos técnico-administrativos da 

coordenação é a realização das reuniões que acontecem bimestralmente com 

o corpo docente/Colegiado e reuniões do Núcleo Docente Estruturante � NDE. 

Este núcleo de docentes tem o compromisso de trazer para discussão as 

necessidades do curso desde a elaboração dos planos de ensino, ajustes nas 
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ementas até o formato e composição das avaliações escritas e práticas, 

enquanto as reuniões de colegiado estão voltadas para o aspecto 

administrativo e o monitoramento das atividades intra e extras classes dos 

acadêmicos. Todas as reuniões são registradas em ata.  

Nesse processo de ensino aprendizagem, a coordenação busca 

estimular o aluno ao ensino, através da leitura e interação com consultas 

bibliográficas e buscas nas páginas de portais de artigos/periódicos 

relacionados ao curso. Dentro desta proposta, também está a inserção do 

aluno nos projetos da IES de cunho social. Projetos estes articulados através 

de parcerias com instituições interessadas na transformação educativa da 

comunidade. A participação em seminários, eventos e iniciativas ligadas à área 

de conhecimento do curso tem sido um incentivo ao aluno para o 

reconhecimento do mercado de trabalho. A busca de alternativas, tais como 

concursos, estágios voluntários e/ou remunerados, tem motivado o corpo 

discente na realização dos mesmos. Estas e outras alternativas tem se 

mostrado como acréscimo pessoal e profissional fortalecendo as 

potencialidades do estudante. 

A Coordenação também executa atividades voltadas diretamente ao 

aluno, tais como atendimento individual, monitoramento de tarefas, participação 

em reuniões por eles articuladas, o que tem sido um instrumento pedagógico 

de imenso valor, pois é percebido que tal envolvimento faz com que eles 

sintam-se seguros nas suas buscas, refletindo com bons resultados nas 

práticas realizadas. 
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3.9.2 Experiência profissional, de magistério superior e de gestão 

acadêmica do(a) coordenador(a) 

Possui experiência acadêmica de 3 anos no magistério superior, na 

Faculdade Campo Real e 5 anos no Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

atuando desde janeiro de 2015 como coordenadora do Curso de 

Biomedicina. Sua experiência profissional não acadêmica é de 7 anos, 

atuando como biomédica no Laboratório BioCLin, Guarapuava-PR, como 

servidora pública na UTFPR e atualmente como responsável técnica e 

proprietária de clínica de estética. 

 

3.9.3 Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso 

A Coordenadora do Curso atua em regime parcial com 40 (quarenta) 

horas semanais na IES. Tem efetiva dedicação à administração e à condução 

do curso, atuando como coordenadora e docente. Dessas 40 horas, 20 horas 

são dedicadas à docência e 20 horas são dedicadas à coordenação do curso. 

 

3.10 PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

Relação de professores do Curso de Estética e Cosmética � 2017/01 e 

2018/1 

 

Docente Titulação Atividades Extraclasses 
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Adilson Veiga e Souza Mestre 

Membro do NDE  

Membro NOPESU 

 

Andrey Portella Doutor Extensão e IC 

Ivan Hennrich Mestre Extensão e IC 

Janaína Ângela Túrmina Mestre 
Coordenação Curso 

Membro do NDE 

Marly Terezinha Della Latta Mestre Extensão e IC 

Melissa Geórgia Schwartz 
Mestre 

Extensão e IC  

Membro do NDE 

Tânia Mara Ruivo Mestre 

Extensão e IC 

Membro do NDE  

 

Lidiane Fernandes Mestre Supervisão de estágio 
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Silvana Watanabe Mestre 
Membro do NDE  

Extensão e IC 

 

3.10.1 Titulação do corpo docente do curso 

 

Dos 9 docentes vinculados ao curso, 8 são mestres, 2 é doutor. Assim, 

o percentual de docentes com titulação obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu é de 100%. 

 

3.10.2 Titulação do corpo docente do curso � percentual de doutores 

 

Dos 9 docentes vinculados ao curso, 1 é doutor. Assim, o percentual de 

docentes com título de doutor é de 11,1%. 

 

3.10.3 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

 

Os 6 docentes vinculados ao curso são contratados em regime de 

trabalho de tempo parcial e 3 são contratados em regime de trabalho de tempo 
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integral.  

 

3.10.4 Experiência de magistério superior do corpo docente 

 

Os 9 docentes vinculados ao curso possuem experiência de magistério 

superior de, pelo menos, 3 anos. A distribuição do tempo de experiência no 

magistério superior por docente encontra-se na tabela a seguir: 

 

Docente Experiência Magistério Superior (em 

anos) 

Adilson Veiga e Souza 15 

Andrey Portella 12 

Ivan Henrich 16 

Janaína Ângela Túrmina 07 

Marly Terezinha Della Latta 18 

Melissa Geórgia Schwartz 12 

Tânia Mara Ruivo 14 

Lidiane Fernandes 03 

 

3.10.5 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 
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A distribuição da quantidade de produções acadêmicas (científica, 

cultural, artística ou tecnológica) por docente encontra-se na tabela a seguir: 

 

Docente Número de Produções (2016/2019) 

Adilson Veiga e Souza 5 

Andrey Portella 5 

Ivan Henrich 3 

Janaína Ângela Túrmina 7 

Marly Terezinha Della Latta 4 

Melissa Geórgia Schwartz 3 

Tânia Mara Ruivo 3 

Lidiane Fernandes 4 

Silvana Watanabe 5 

 

 

3.11 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE 

Conforme Regimento Interno da IES, constituem o Colegiado do Curso 

o coordenador, os professores que ministram aulas no curso e 1 (um) 

representante do corpo discente. O Colegiado de Curso reúne-se 

ordinariamente, em datas fixadas no calendário escolar, e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo coordenador ou a requerimento de 1/3 (um terço) de 

seus membros. Compete ao Colegiado de Curso: aprovar os programas e 

planos de ensino dos professores que atuam no curso respectivo; Elaborar os 
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projetos de ensino, iniciação a pesquisa e extensão e executá-los depois de 

aprovados pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e/ou pelo Conselho Superior; 

Apreciar o plano e o calendário anual de atividades da Instituição; Exercer as 

demais competências que lhe sejam previstas no Regimento. 

 

3.12 PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE DOCENTES DAS CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

 

PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE DOCENTES DAS CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

1 DO PROGRAMA 

 O preenchimento de vagas para docentes dos colegiados das Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, dar-se-á mediante a necessidade apresentada 

por cada área, sendo apresentada tal necessidade pela coordenação do curso 

antes do início de cada período letivo.  

A partir disso, um processo de seleção é aberto e regido pela 

Coordenação do Colegiado, Coordenação Acadêmica e Equipe Pedagógica da 

Instituição, os quais abrirão um edital de seleção apresentando os requisitos 

para a realização do teste seletivo. 

A participação do processo de seleção e a aprovação não incidem em 

contratação.  

O procedimento ainda leva em consideração a LDB nº 9394/96, ao que 

tange à carga horária dos docentes, atrelando às necessidades reais do 
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colegiado, bem como as necessidades da Instituição, que poderá aproveitar o 

docente em outros colegiados, ou em outras atividades caso seja de interesse 

do docente. 

O programa de contratação leva em consideração, também, o 

preenchimento de um banco de dados de currículos, o qual é preenchido 

diretamente na página da Uniguaçu. Após o recebimento, os currículos são 

encaminhados à Coordenação Acadêmica, para análise em conjunto com os 

coordenadores de curso e posterior convite à participação do processo seletivo. 

 

2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 É importante ressaltar que o processo de seleção, desenvolvimento 

Programa de Contração Docente, é constituído por uma equipe multidisciplinar, 

para que o processo de análise leve em consideração as habilidades e 

competências de forma mais ampla, realizando uma avaliação mais justa dos 

candidatos. Para tanto, o programa de seleção prevê a realização de três 

etapas, sendo interligadas entre elas: 

 

I � Análise de currículo no formato Lattes documentado, com foco nos 

seguintes aspectos:  

a) Titulação: no mínimo especialista; 

b) Experiência como docente na área; 

c) Publicações; 

d) Projetos de pesquisa e/ou extensão; 

e) Palestras, cursos, minicursos e demais atividades acadêmicas na área. 
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II � Prova didática dentro da área em que a vaga é oferecida, cabendo o 

desenvolvimento da prova dentro de uma aula de 50 min de caráter 

eliminatório, com nota mínima de 7,0 (sete vírgula zero).  

III � Entrevista com realizada pela coordenação do curso, com a presença da 

Coordenação Acadêmica e Equipe Pedagógica.  

2.1 DOS RESULTADOS E DIVULGAÇÃO 

 Após a realização de cada etapa do processo de seleção, serão levados 

em consideração a pontuação obtida em cada uma das etapas. Os pesos das 

notas das etapas I e III serão atribuídos pelas Coordenações de curso, os quais 

irão definir pesos conforme a necessidade de cada curso e área. A etapa II 

deverá obrigatoriamente ter peso de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que a nota 

mínima para aprovação deverá ser 7,0 (sete vírgula zero).  

 A divulgação dos resultados serão realizados por meio de editais 

próprios da Instituições, orientados pelo Programa de Contratação Docente, 

coordenado pela Coordenação de Curso e pala Coordenação Acadêmica, 

dentro dos prazos estipulados em edital.  

 A aprovação no processo seletivo não implica em contratação. 

 

2.2 DO PROCESSO SELETIVO 

 

 É importante ressaltar que o processo de seleção descrito aqui está 

previsto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), mantendo os valores 

originados pela Instituição e sua identidade, materializados no processo de 

ensino-aprendizagem dentro e fora da sala de aula, por esse motivo que a 
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seleção e contratação de docentes é gerido desta forma, para que se tenha 

garantias da qualidade de ensino para o desenvolvimento de sujeitos 

amplamente qualificados no mercado de trabalho e socialmente envolvidos.  

2 DA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES 

3.1 GESTÃO DA CONTRATAÇÃO 

 A gestão da contratação dos docentes será realizada pelo setor de 

Recursos Humanos, sendo acompanhado pela Coordenação de Curso, 

Coordenação Acadêmica e Direção Geral.  

 Após aprovação no processo seletivo, havendo a real necessidade de 

contratação do docente. Para tanto, o procedimento para contratação segue os 

trâmites previstos na Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, às convenções 

estabelecidas pelo Sindicado dos Professores do Estado do Paraná 

(SINPROPAR), principalmente ao que tange ao piso salarial e o Plano de 

Cargo, Carreiras e Salários da Instituição.  

 O Plano de Cargos prevê quatro classes, dentro cada uma delas os 

níveis, distribuídos da seguinte maneira: 

 

a) Classe Assistente � níveis A, B e C; 

b) Classe Associado � níveis de A a R; 

c) Classe Adjunto � níveis de A a R; 

d) Classe Titular � níveis de A a R. 

O enquadramento no Plano de Cargos, Carreira e Salário dependerá da 

titulação, do tempo de permanência na Instituição e do processo avaliativo do 

docente, o qual acontece de dois em dois anos.  
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 A contratação dar-se-á mediante a assinatura de um contrato de 

trabalho e registro na carteira de trabalho, havendo a atualização dos mesmos 

quando necessário.  

4 DIPOSIÇÃO GERAIS 

As demais demandas referentes à contratação de docentes, a partir do 

Programa de Contratação, bem como das necessidades dos cursos e da 

Instituição será tratada pela Direção Geral, Coordenação Acadêmica e a 

Coordenação Geral da Gestão de Recursos Humanos.  

4 INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 

4.1 GABINETES PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL 

Todos os docentes contratados em regime de trabalho de tempo 

integral possuem salas/gabinetes com disponibilidade de equipamentos de 

informática (computador/notebook/acesso wireless) com dimensões adequadas 

e condições de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade extremamente satisfatórias. 

 

4.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E 
SERVIÇOS ACADÊMICOS 

A coordenação do curso está instalada em uma sala individual, com 

computador com acesso a internet e acesso a rede sem fio, mesa, telefone, 

armário para a guarda de documentos e demais acessórios pertinentes à sua 

atividade. Tem também apoio técnico-administrativo. Os integrantes do NDE e 

os docentes em tempo integral e parcial, dos cursos existente na IES, 

atualmente, possuem uma sala específica com 73,0 m2, localizada no edifico 
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Sede, também com computadores com acesso a internet, ramal telefônico, 

acesso a rede sem fio e apoio técnico-administrativo. 

4.3 SALAS DE PROFESSORES 

A IES possui três salas de professores, equipadas com computadores 

com acesso à internet e também com rede sem fio. As três salas dispõem de 

poltronas, cadeiras e mesas para que o trabalho do docente tenha a 

comodidade necessária às atividades desenvolvidas. São disponibilizadas 

ainda salas de reuniões junto às salas dos professores, na Sede, são duas 

salas (30,0 m² e 8,0 m²), sala de reuniões na SEDE (23,0 m²) e uma no CTU 

(10m²), amplas e arejadas para as atividades a que se propõem, cujo uso 

depende de agendamento prévio. 

4.4 SALAS DE AULA 

Todas as salas de aula estão equipadas com carteiras em excelente 

estado de conservação e cadeiras estofadas. Possuem cortinas para 

isolamento de iluminação externa, quadro branco, tomadas para a instalação 

de equipamentos didático-pedagógicos (TV, DVD, Datashow, Retroprojetor, 

eTCC.). Possuem ventiladores e iluminação com lâmpadas fluorescentes em 

quantidade adequada para garantir o conforto dos alunos. Existem salas para 

turmas de 25 a 50 alunos, procurando manter uma média de 1,50 m2 por aluno. 

4.5 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

A IES possui atualmente 162 computadores para o acesso dos alunos, 

todos com acesso a internet, distribuídos em seis laboratórios de informática, 

biblioteca e sala de orientação de TCCC. No turno de funcionamento do curso 

de Estética e Cosmética (noturno) a IES possui 1524 alunos, resultando numa 

proporção de um terminal para 9,4 alunos. Se considerarmos o total de 
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matrículas dos cursos em funcionamento na IES, incluindo o período matutino, 

o total de alunos será de 2736 e a relação fica em um terminal para cada 16,9 

alunos. Há, ainda, aproximadamente 1400 notebooks cadastrados na intranet 

da IES. O Laboratório IV, com 20 computadores, fica aberto das 7h30min até 

às 22h30min, com acesso livre. Os demais laboratórios, quando não utilizados 

em aulas, são disponibilizados aos alunos mediante solicitação ao setor de 

Tecnologia da Informação da IES. Na biblioteca, que também funciona das 

7h30min até as 22h30min, há 10 computadores, também com acesso livre. 

4.6 POLÍTICA DE INCENTIVO E CONCESSÃO DE BOLSAS 

As Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, mantidas pela Unidade de 

Ensino Superior Vale do Iguaçu, contam com a Política Institucional, cujo 

objetivo é incentivar a continuidade dos estudos dos acadêmicos, visando a 

inclusão social e neste caso, minimizar as dificuldades financeiras encontradas 

pelos acadêmicos devidamente matriculados. 

A Política Institucional estabelece critérios para a concessão de bolsa de 

estudo e abatimentos nas mensalidades dos acadêmicos. Está vigorando 

desde 2001 (ano de início das atividades da IES) e abrange, desde então, 

aproximadamente metade do efetivo discente em todos os semestres. 

As formas de concessão de bolsas de estudo são as seguintes: 

a) a IES e empresas da região celebram um convênio de cooperação 

mútua, por intermédio do qual a instituição, além de inserir a empresa 

em seus projetos sociais, concede bolsa parcial ao 

acadêmico/funcionário e em contrapartida, a empresa concede bolsa de 

estudo parcial para seu funcionário/acadêmico; 
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b) a IES conta acadêmicos participando da Política Institucional que 

concede bolsas parciais especiais, como incentivo ao acadêmico 

interessado em cursar duas graduações concomitantemente; a IES 

concede bolsa parcial de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor da 

mensalidade do curso que já se encontra em andamento.; 

c) para garantir o ingresso de pessoas do mesmo grupo familiar em 

instituições privadas, a IES proporciona bolsa parcial para cada membro 

da família que estiver devidamente matriculado; 

d) para funcionários, professores e respectivos familiares é concedida 

bolsa no percentual de 50% e 30%, respectivamente, sobre o valor da 

mensalidade; 

e) com o intuito de incentivar e valorizar o acadêmico, a IES instituiu o 

✁✠✏☎✂✁ ✆✝✞✂✟✁✠ ✡✂☛☞✁✌✟ �☛✞ ✁✁☞✄✂✄✍✞ ✞☎ �✁✂✄☎ ✁☎✠✁✂☎✂ �✞ ✆�✁ ✆✍✂☞✍✞ ✁✁✠

cento) sobre a semestralidade seguinte à obtenção do prêmio; 

f) outra forma de minimizar as dificuldades financeiras e proporcionar a 

permanência do acadêmico na IES é a concessão de bolsa de até 100% 

(cem por cento) sobre o valor da mensalidade, da seguinte forma: a 

cada novo acadêmico matriculado por indicação do acadêmico, este fará 

jus a 5% (cinco por cento) de desconto. 

 

4.6.1 Bolsas de trabalho ou de administração 

A IES oferece algumas bolsas de trabalho aos discentes. O programa se 

intitula Bolsa Universitária e atende uma considerável parcela dos estudantes 

que as recebem mediante realização de estágios em vários setores da IES. A 

concessão de Bolsas-estágio se dá por processo de seleção que contempla a 
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condição sócio-econômica, a necessidade de manutenção do estudante no 

ensino superior e o desempenho acadêmico. A instituição proporciona aos 

acadêmicos a oportunidade de realizar estágio não-obrigatório na respectiva 

área de conhecimento. O Programa Institucional de bolsas de estudo foi 

implementado no primeiro semestre de 2002 e o número de acadêmicos 

participantes vem crescendo semestralmente. 

Além de contribuir para a formação profissional, para a manutenção e 

complementação educacional, mediante oferta de vaga de estágio, o programa 

prepara o acadêmico para o ingresso no mercado de trabalho com mais 

experiência em sua área de atuação. 

O Programa Institucional de Bolsas-estudo é ofertado ao acadêmico que 

celebra com a instituição um Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso 

de Estágio, que é desenvolvido de acordo com o regulamento e um Plano de 

Estágio, sempre sob a supervisão de um orientador comprovadamente 

qualificado e capacitado na área de conhecimento afim. Também prevê 

incentivo para monitorias a acadêmicos dentro da Instituição. 

4.6.2 Programa de Incentivo Social Solidário 

Trata-se de parceria entre a IES e a Prefeitura Municipal de União da Vitória, 

pelo qual são concedidas bolsas parciais com recursos provenientes do ISS 

(Imposto Sobre Serviços), cujo público principal são os acadêmicos de baixa 

renda os quais, recebendo o auxílio financeiro, fazem a contrapartida, 

desenvolvendo projetos de extensão e iniciação à pesquisa. 
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4.6.3 �✁✂✄☎ ✆✝✞✂✟✁✠ ✡✂☛☞✁✌ 

É um programa que premia os alunos com melhor desempenho acadêmico, 

concedendo bolsas parciais para o semestre seguinte. 

4.6.4 Bolsa Esporte 

É concedida bolsa parcial aos acadêmicos atletas que possuem pontuação no 

ranking estadual e/ou nacional. 

4.6.5 Prouni 

A Faculdade está vinculada ao PROUNI � Programa Universidade para Todos, 

do Governo Federal, que concede bolsas parciais e integrais para acadêmicos 

economicamente carentes. 

4.6.6 Programa Estude 

Este programa prevê o aumento do prazo de pagamento do curso, diminuindo-

se os valores das parcelas em até 50%, sendo a diferença ressarcida à 

Instituição depois que o acadêmico estiver formado, respeitando o valor 

percentual concedido e o valor atual da mensalidade. 

4.6.7 FIES 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é um 

programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na 

educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. 

Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos 
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superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo 

Ministério da Educação. 

Em 2010 o FIES passou a funcionar em um novo formato. O Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a ser o Agente Operador do 

Programa e os juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, passou a ser 

permitido ao estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano. 

4.6.8 Mensalidade Flex 

Processo de financiamento próprio da IES 

em que o aluno financia até 50% do valor 

do curso para pagar após formado, 

totalmente sem juros e sem instituição 

financeira. 

 

 

 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E 
CONTROLE SOCIAL (COLAPS) DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 
IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º. A Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) do 
Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) é órgão colegiado de natureza 
consultiva, com a finalidade de acompanhar, averiguar e fiscalizar a implementação 
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local do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES) de promover a articulação entre a Comissão Nacional de 
Acompanhamento e Controle Social (CONAP) e a comunidade acadêmica visando 
ao constante aperfeiçoamento do Programa e atendendo ao que dispõe a Portaria nº 
1.132, de 2 de dezembro de 2009, do Ministério da Educação, em diálogo constante 
com o Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos e o Núcleo de 
Direitos Humanos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 2º. Os objetivos da COLAPS são: 
a) Aprimorar as relações acadêmicas entre os bolsistas Prouni e beneficiados do 

Fies e a Instituição; 
b) Exercer o acompanhamento, averiguação e fiscalização da implementação do 

PROUNI e do Fies; 
c) Interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da sociedade 

civil organizada, recebendo reclamações, denúncias, críticas e sugestões 
para apresentação, se for o caso, à Comissão Nacional de Acompanhamento 
e Controle Social (CONAP); 

d) Emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do PROUNI e 
do Fies; 

e) Fornecer informações sobre o PROUNI e Fies à CONAP; 
f) Atender os questionamentos da comunidade acerca do Prouni e Fies, 

levantados através de reclamações, denúncias, críticas e sugestões inerentes 
aos programas e dirigidas à Comissão, em consonância com Núcleo de 
Direitos Humanos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

Art. 3º A COLAPS terá a seguinte composição: 
a) 1 (um) representante do corpo discente da instituição, que deve ser bolsista 

Prouni ou beneficiário do Fies; 
b) 1 (um) representante do corpo docente da instituição, que deve ser professor 

em regime de dedicação mínima de 20 (vinte) horas semanais; 
c) 1 (um) representante da Instituição, que deve ser, preferencialmente, o 

coordenador ou um dos representantes do Prouni do Centro Universitário 
Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

d) 1 (um) representante da Instituição, que deve ser, preferencialmente, o 
coordenador ou um dos representantes do Fies do Centro Universitário Vale 
do Iguaçu (Uniguaçu); 
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e) 1 (um) representante da sociedade civil organizada. 

§ 1º. Haverá um suplente para cada membro titular, que o substituirá nos casos de 
ausência justificada. 

� ✆�☛ ☞ ✠✞✁✠✞✄✞☞✍☎☞✍✞ �✂✄✁✞☞✍✞ ✠✞✎✞✠✂�✁ ☞✁ ✂☞✁✂✄✁ ✆☎✌ �✞✄✍✞ ☎✠✍✂✁✁ ✄✞✠✎ ✞✂✞✂✍✁ ✁✁✠ ✄✞☛✄

pares, em processo direto de escolha, amplamente divulgado e coordenado por sua 
entidade representativa local. 

� ✁�☛ ☞ ✠✞✁✠✞✄✞☞✍☎☞✍✞ �✁ ✁✁✠✁✁ �✁✁✞☞✍✞ ✠✞✎✞✠✂�✁ ☞✁ ✂☞✁✂✄✁ ✆�✌ �✞✄✍✞ ☎✠✍✂✁✁ ✄✞✠✎ ✞✂✞✂✍✁

por seus pares, em processo direto de escolha, amplamente divulgado e 
coordenado por sua entidade representativa, de âmbito municipal, estadual ou 
regional. 

§ 4º. No caso de inviabilidade da condução do processo eleitoral por parte das 
entidades previstas nos § 2º e 3º deste artigo, caberá à COLAPS coordenar o 
processo de escolha. 

� ✁�☛ ☞ ✠✞✁✠✞✄✞☞✍☎☞✍✞ ✠✞✎✞✠✂�✁ ☞✁ ✂☞✁✂✄✁ ✆✞✌ �✞✄✍✞ ☎✠✍✂✁✁ ✄✞✠✎ ✞scolhido entre os 
candidatos indicados por organizações da sociedade civil, mediante eleição ou 
acordo entre elas, cujo resultado será comunicado por escrito ao coordenador da 
Comissão Local. 

§ 6º. Não havendo candidatos indicados no processo de escolha da representação 
referida no § 5º deste artigo, a COLAPS atuará sem a representação da sociedade 
civil, até que se viabilize a referida escolha. 

§ 7º Os membros da COLAPS terão mandato de 2 (dois) anos, vedada a 
recondução, salvo a hipótese de impedimento comprovado de substituição. 

§ 8º Os membros do COLAPS exercem função não remunerada, sendo considerada 
atividade de relevante interesse social. 

Art. 4º. Os membros da COLAPS terão as seguintes atribuições: 
a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 
b) Calendarizar as reuniões da COLAPS; 
c) Reunir-se periodicamente com os demais membros; 
d) Examinar as solicitações dos candidatos; 
e) Deliberar, com base em processo seletivo, sobre as substituições de 

bolsistas, em congruência com o Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas 
e Financiamentos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

f) Manter um sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico dos 
bolsistas e do cumprimento das diferentes fases previstas no plano de 
estudos, apto a fornecer, a qualquer momento, um diagnóstico do estágio de 
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desenvolvimento dos trabalhos em relação à duração das bolsas, para 
verificação pela Reitoria ou pela CAPES; 

g) Elaborar e disponibilizar à Reitoria, os relatórios demonstrativos de 
acompanhamento do desempenho acadêmico e produção intelectual nos 
programas de graduação. 

Art. 5º. A COLAPS será coordenada por um dos representantes referidos nas 
☎✂✁☞✞☎✄ ✆�✌ ✁☛ ✆✁✌ �✁ ✡✠✍☛ ✁� �✞✄✍✞ ✝✞✁☛✂☎☎✞☞✍✁✟ ✞✂✞✂✍✁ ✁✁✠ ✄✞☛ ✁✁✂✞✁✂☎�✁✟ ✁✁✠ ☎☎✂✁✠✂☎

dos presentes. 

§1º. Havendo vacância do cargo de Coordenador, por qualquer motivo, proceder-se-
á a sua substituição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, respeitada forma prevista 
no caput deste artigo. 

§2º. O mandato de Coordenador da COLAPS será de 2 (dois) anos, vedada a 
recondução, salvo a hipótese de impedimento comprovado de substituição. 

SEÇÃO I 

DAS REUNIÕES DO COLAPS 

Art. 6°. A COLAPS reunir-se-á, ordinariamente, no início de cada semestre letivo, 
após cada seleção de candidatos PROUNI e Fies, conforme cronograma aprovado 
por seus membros na primeira reunião de cada ano, comunicando-o na página da 
Instituição em local de acesso à comunidade acadêmica. 

Parágrafo Único: As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Coordenador 
da COLAPS ou por solicitação da maioria de seus membros. 

Art. 7º. As reuniões devem ser convocadas com a antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas de sua realização com a divulgação para seus membros, por 
meio eletrônico, da pauta a ser tratada. 

Art. 8º. As reuniões serão conduzidas pelo Coordenador da COLAPS. 

Art. 9º. Das reuniões de COLAPS serão lavradas atas próprias, digitadas ou 
manuscritas, assinadas pelos membros presentes e encaminhadas à CONAP, 
juntamente com o relatório circunstanciado de que trata o Art. 7º da Portaria MEC 
nº1.132/2009, consubstanciando juízo colegiado e consignando eventuais protestos 
e divergências. 

Art. 10º. Deverão constar nas atas: 
a) O dia, a hora e o local da reunião; 
b) Os nomes dos membros presentes e dos ausentes, com causa justificada ou 

sem ela; 
c) Referências sucintas aos debates; 
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d) As conclusões e deliberações, com destaque para as irregularidades, quando 
houver; 

e) Outras providências sugeridas. 

Art. 11º. A COLAPS reunir-se-á com a presença da maioria simples dos seus 
membros. 

Art. 12º. As deliberações da Comissão Local, de caráter consultivo, serão tomadas 
por maioria simples. 

Art. 13º. A ausência não justificada a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) 
alternadas implicará  no  desligamento  compulsório  do  membro,  procedendo-se  à  
nomeação  do suplente como titular. 

Art. 14º. A justificativa de ausência dos membros da COLAPS deverá ser 
apresentada em até 24 (vinte e quatro) horas após a reunião e aprovada na reunião 
subsequente, com  respectivo registro em ata. 

Art. 15º. A Instituição considerará como presença substitutiva a ausência do membro 
representante do corpo discente que, em decorrência da designação de que trata o 
☎✠✍✂✁✁ ✁�✟ ✂☞✁✂✄✁ ✆☎✌✟ ✍✞☞✟☎ ✁☎✠✍✂✁✂✁☎�✁ �✞ ✠✞☛☞✂✄✞✄ �☎ ✠✁☎✂✄✄✂✁ ✁✁✁☎✂ ✞☎ ✟✁✠✎✠✂✁

coincidente com  as atividades acadêmicas. 

CAPÍTULO IV 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, AVALIAÇÃO, CONCESSÃO, DURAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DAS BOLSAS 

Art. 16º. A seleção, avaliação, concessão, duração e manutenção das bolsas se 
darão de acordo com o Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e 
Financiamentos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 17º. Os casos omissos no presente Regimento serão deliberados perante a 
CONAP. 

Art. 18º. Este Regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação no Conselho 
Superior Universitário (CONSU), revogando-se as disposições em contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 
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constituem um todo orgânico expresso no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

A CPA tem mandato de dois anos. Segundo o documento de criação, 

disponibilizado na página da CPA (www.uniguacu.edu.br/cpa), a avaliação 

permanente de todas as atividades desenvolvidas pela IES, sejam estas 

realizadas pelos docentes, discentes ou técnico-administrativos, emerge como 

uma atividade de corresponsabilidade. Uma ação pedagógica integrada, que 

contribuirá para o redirecionamento das ações desenvolvidas por todos, na 

intenção de minimizar fragilidades e descobrir potencialidades. 

A avaliação é realizada semestralmente e, além do corpo docente e atuação da 

coordenação do curso, avalia-se as condições estruturais, instalações, serviços 

e pessoal técnico de apoio, condições de ensino, envolvimento da IES com a 

comunidade, cumprimento do regimento e as propostas PDI, PPI e PPC. As 

informações obtidas na autoavaliação institucional são empregadas para 

melhoria das condições dos serviços ofertados, orientação das coordenações 

dos cursos e docentes quanto à condução do processo ensino-aprendizagem, 

�✞☎ ✁✁☎✁ �☎✂✂✄☎☎ ✂☎✁✁✠✍☎☞✍✞✄ �✞✁✂✄✄✞✄ ✁✁☎✁ ☎✞✂✟✁✠✂☎ �✁✄ ✆✝✞✟ ✆✆✞ ✞ ✆✆✠✡✄☛

O conjunto de informações da autoavaliação é suplementado por avaliações de 

acadêmicos em reuniões de colegiado. 

Tais informações são disponibilizadas para a comunidade acadêmica e externa 

por intermédio do Jornal da CPA, editado semestralmente. A CPA é atuante e 

promove a interlocução entre os atores da comunidade acadêmica. 

Na perspectiva da avaliação do processo didático-pedagógico a CPA busca 

ferramentas para análise contínua da ação educativa buscando vê-la com 



 

 

262 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

clareza, profundidade e abrangência, contribuindo na elaboração de uma 

política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, de monitoria e demais modalidades, 

respeitando o Regulamento da Iniciação Científica da IES. Assim, por iniciativa 

da CPA e da Direção Geral, instituiu-se em 2016 (Resolução nº 02/2016) o 

Núcleo de Orientação e Planejamento do Ensino Superior da Uniguaçu 

(NOPESU), pensado como uma comissão multidisciplinar ligada à 

Coordenação Acadêmica e à Direção Geral das Faculdades Integradas do Vale 

do Iguaçu, bem como à CPA. O NOPESU tem como objetivo geral orientar, 

planejar e executar processos de melhoria do ensino-aprendizagem de todos 

os cursos da Instituição, assessorando os Coordenadores de Curso e a 

Direção no arrolar de suas atividades didático-pedagógicas centradas no 

ensino. 

 

Anualmente a IES realiza um teste simulado com a participação de todos os 

períodos de todos os cursos da instituição em seus respectivos turnos. O 

evento assumiu o nome de Dia e Noite de Avaliação (DNA) e, a partir dos 

resultados obtidos, é possível aferir o desempenho de cada um dos períodos 

em que o aluno se encontra. O DNA tornou-se importante ferramenta na gestão 

da qualidade do ensino uma vez que, aos moldes do Exame Nacional do 

Desempenho dos Estudantes (ENADE), permite descobrir potencialidades e 

vulnerabilidades em cada um dos cursos analisados, possibilitando assim a 

cada um dos coordenadores estabelecer estratégias e atitudes capazes de 
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reorganizar a rotina didático-pedagógica no interesse de aumentar a eficácia do 

processo. 

As questões de prova são elaboradas pelos docentes de cada curso da IES e 

contemplarão todas as disciplinas da matriz curricular do curso de Odontologia, 

divididas entre questões de conhecimento geral e específico, discursivas e 

objetivas elaboradas com o método teoria de resposta ao item (TRI). As 

questões têm o seguinte grau de dificuldade: fáceis (50%); médias (25%); e 

difíceis (25%) a partir de uma matriz de prova elaborada pelo colegiado de 

curso. O simulado acontece uma vez ao ano, no mês de maio, portanto no 1o 

semestre e envolve todos os cursos da IES. 

Os resultados são analisados pela coordenação de curso e docentes para a 

verificação das fragilidades e potencialidades, alteração de ementas e 

conteúdo se for necessário. Os resultados são apresentados a todos os 

acadêmicos em seminário realizado no auditório da IES ainda no primeiro 

semestre letivo de cada ano. 
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4.8 BIBLIOTECA FÍSICA 

 

A Biblioteca Wilhelm Heinrichs está localizada no 3° piso do Edifício 

Francisco Cleve, em um espaço exclusivo de 1.200 m2 com 30 mesas para 

estudos individuais, 3 salas reservadas para estudo coletivo, salão de estudos 

com 15 mesas e 10 terminais de computadores com acesso em banda larga à 

Internet. 

ESPAÇO FÍSICO 

Biblioteca Central (área total) 882,92 m2 

Salão do Acervo 455,14 m2 

Salão de Estudos 374,12 m² 

Sala de Administração Biblioteca 27,36 m2 

INSTALAÇÕES 

Espaço para estudo individual 2 

Sala para estudo em grupo 6 

Sala de leitura e vídeo 1 

Número total de mesas para estudo individual 15 

Número total de mesas para estudo em grupo 31 

Número total de assentos 180 

Número total de computadores 24 

�✞✂✞✁✂✄✄✁ ☎✆✌ 1 

Aparelho de Vídeo Cassete 1 

Aparelho de DVD 1 
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4.8.1 Acervo 

O acervo encontra-se informatizado, permitindo acesso rápido e fácil 

ao conteúdo dos diferentes tipos de material bibliográfico (livros, multimídia, 

normas técnicas, teses e dissertações, trabalhos de Graduação e trabalhos de 

Pós-Graduação). A biblioteca mantém-se interligada a outras bibliotecas 

brasileiras, podendo solicitar, a pedido do acadêmico, empréstimo de obras 

raras e ou✍✠✁✄ ✄☛✁✁✠✍✞✄☛ ✝✂✄✁✁☞✂�✂✂✂✄☎ ✠✞✄✞✠✍☎ ✆✁☞-✂✂☞✞✌ ✁✁✠ ☎✞✂✁ �☎ ✁✎✁✂☞☎

institucional www.uniguacu.edu.br.  

As normas específicas para uso do acervo e dos serviços encontram-

se à disposição dos consulentes no regulamento da Biblioteca. A atualização 

do acervo é feita com base nas sugestões encaminhadas pela comunidade 

acadêmica. 

A Biblioteca Online permite ao acadêmico e ao professor acessar o 

sistema de gestão da biblioteca. Através deste sistema pode-se efetuar reserva 

de livros, renovações de empréstimos, busca de títulos, entre outros, desde 

que em conformidade com o Regulamento Interno da Biblioteca e a Lei nº 

9.610, de 1998 regula os direitos autorais. 

 

O acervo é constituído por: 

a) Livros � 24.025 títulos (55.871 exemplares)  

b) Periódicos � 716 títulos (10.4868 exemplares)  

c) Materiais de multimídia � 4.790 (5.443 exemplares) 

A distribuição dos exemplares e títulos em geral conforme áreas se dão 
na seguinte forma: 
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Áreas Títulos Exemplares 
Biológicas 261 1205 
Ciências Agrárias 1224 5691 
Engenharia/Tecnologia 109 355 
Exatas e da Terra 1127 3995 
Humanas 3173 5988 
Linguística, Letras e Artes 2497 3433 
Saúde 4256 11357 
Sociais Aplicadas 7828 21939 
Total 24.025 55.871 

 

 A Biblioteca mantém-se interligada a outras bibliotecas brasileiras, 

podendo solicitar, a pedido do acadêmico, empréstimo de obras raras e outros 

✄☛✁✁✠✍✞✄☛ ✝✂✄✁✁☞✂�✂✂✂✄☎ ✠✞✄✞✠✍☎ �✞ ✆✁☞-✂✂☞✞✌ ✁✁✠ ☎✞✂✁ �☎ ✁✎✁✂☞☎ ✂☞✄✍✂✍☛✁✂✁☞☎✂

www.uniguacu.edu.br. As normas específicas para uso do acervo e dos 

serviços encontram-se à disposição dos consulentes no regulamento da 

Biblioteca. 

 

 

4.8.2 Política Institucional de Atualização do Acervo 

A implantação da política de seleção e aquisição serve à constante 

atualização e manutenção da qualidade do acervo, e esta deve ser incorporada 

como filosofia e metodologia no trabalho da equipe responsável pelo 

desenvolvimento de coleções da Biblioteca. 
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O processo de seleção das obras a serem adquiridas parte da 

indicação dos docentes e passa por uma comissão, composta pela direção, 

bibliotecário e coordenação dos cursos. 

É primordial que se estabeleça uma política de seleção para evitar que 

a coleção se transforme em um agrupamento desajustado de documentos, por 

este motivo foram estabelecidos alguns critérios com o objetivo de: 

a) Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de 

atuação da Instituição; 

b) Identificar os elementos adequados à formação da coleção; 

c) Desenvolver programas cooperativos; 

d) Estabelecer prioridade de aquisição de material; 

e) Traçar diretrizes para o descarte de material. 

A formação do acervo deve ser constituída através de uma política de 

aquisição que prevê a aquisição de diferentes tipos de materiais, tais como: 

Obras de Referência, Livros, Periódicos, Fitas de Vídeos, DVD entre outros. Os 

materiais adquiridos devem atender as seguintes finalidades: 

a) Suprir os programas de ensino dos cursos da Graduação e Pós 

Graduação da IES; 

b) Dar apoio aos programas de iniciação à pesquisa e extensão da 

Instituição; 

c) Fornecer obras que elevem o nível de conhecimento geral e 

específico de seus acadêmicos e colaboradores; 

d) Resguardar materiais que resgatem a história da Instituição, como 

publicações e materiais sobre a mesma. 
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4.9 BIBLIOTECA DIGITAL 

 

Em 2019, o Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) contratou uma 

biblioteca digital (Minha Biblioteca), com mais de 9 mil obras, com o objetivo de 

atender as demandas dos acadêmicos, professores e funcionários, 

aumentando o acesso a livros, facilitando a pesquisa e demais atividades. O 

acesso se dá via site da Instituição 

https://www.uniguacu.edu.br/institucional/biblioteca/. 

A Instituição sabe que mesmo com a chegada de tecnologias e novas 

opções, o crescimento das mídias digitais e mecanismos de buscas e, em 

muitos casos, o declínio no número de visitantes, as bibliotecas continuam 

desempenhando um papel importante na disseminação do conhecimento e da 

informação. Porém, muitas bibliotecas estão se reinventando e atraindo antigos 

e novos visitantes, além de, em muitos casos, tornando-se centro de referência 

sociocultural. É dessa maneira que a Biblioteca física da Uniguaçu se mantém. 

O investimento continua. Sempre sendo levado em consideração o Plano de 

Reposição/Contingência de Acervo, bem como o Regulamento de uso da 

Biblioteca. 

Além da Biblioteca física se manter como umas das principais fontes de 

informação, alguns fatores que vieram à tona com a era digital reforçam ainda 

mais a importância das bibliotecas na atualidade. Por isso, há fatos que 

justificam a permanência da biblioteca física na Uniguaçu: 

� Os usuários continuam necessitando das bibliotecas: por mais que 

os preços dos livros tenham caído e as versões digitais tenham angariado 



 

 

269 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

parte do mercado, nem sempre os usuários conseguirão comprar todos os 

livros e conteúdos que necessitam, logo, continuarão precisando das 

bibliotecas da mesma forma. 

� A dificuldade dos usuários em utilizar a tecnologia: por mais 

corriqueiro que possa parecer, nem todos têm a facilidade em manusear os 

meios eletrônicos onde podem ser encontradas informações e as mais 

diversas publicações. Por isso, as bibliotecas continuarão sendo um dos 

principais locais de pesquisa, onde os usuários poderão encontrar a 

orientação precisa e segura dos bibliotecários. 

� As bibliotecas continuam atendendo as necessidades dos 

usuários: um dos pontos cruciais para que qualquer tipo de estabelecimento 

se mantenha aberto é atender as necessidades básicas dos usuários que os 

procuram. Nesse quesito, as bibliotecas continuam alcançando seu objetivo, 

visto que têm se esforçado para atendê-los de forma mais eficiente, 

disponibilizando ferramentas que possam facilitar e otimizar o tempo que os 

usuários dispõem para estar nestes locais, bem como oferecem tecnologias 

que necessitam de menor esforço para que o acervo seja consultado e as 

informações sejam localizadas de forma mais rápida. As publicações digitais 

são exemplo disso, pois facilitam e dão agilidade a todo o processo de 

pesquisa dos usuários. 

Mesmo com esses fatos e com a reputação de que as bibliotecas irão 

continuar sendo vistas como centrais de conhecimento, já existem novos 

modelos que oferecem experiências únicas e inovadoras aos seus visitantes e 

usuários. A extensão do acervo digital, a criação de programas de identificação 

e a digitalização de acervos e plataformas de visualização de objetos e 
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publicações, bem como a criação de um espaço colaborativo para 

pesquisadores devem tornar-se realidade no mundo da biblioteconomia atual. 

Assim, a manutenção de uma biblioteca digital serve como expansão e 

processo de alcance para todos que necessitam de livros para suas atividades. 

 

4.9.1 Bibliografia básica 

Corresponde ao material bibliográfico indispensável para o 

desenvolvimento das disciplinas e considerado de consulta obrigatória. É 

adquirida em processo contínuo, segunda indicação de professores e 

coordenação de curso, visando sua composição, com no mínimo três títulos, 

sendo que o número mínimo de exemplares de cada título é calculado na base 

de 01 (um) para cada 10 (dez) vagas ofertadas. 

Mesmo com a atualização e novo regulamento de avaliação de cursos 

adotados pelo MEC, onde a questão de bibliografias a serem adquiridas 

tornou-se algo subjetivo, ou seja, avaliado por cada curso e seus membros de 

N.D.E. e colegiado, a IES optou por manter o padrão antes já instituído e que 

está descrito no primeiro parágrafo deste tópico. 

 

4.9.2 Bibliografia complementar 

A literatura complementar compõe-se de livros nacionais ou importados 

necessários à complementação e atualização de bibliografias, seja em nível de 

pesquisa ou conteúdo programático das disciplinas oferecidas na Instituição, 

bem como para o desenvolvimento de atividades administrativas. É adquirida 

em processo contínuo, segundo indicação de professores e coordenação de 
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curso, visando sua composição, com no mínimo três títulos, sendo que o 

número mínimo de exemplares de cada título é igual a dois. 

Mesmo com a atualização e novo regulamento de avaliação de cursos 

adotados pelo MEC, onde a questão de bibliografias a serem adquiridas 

tornou-se algo subjetivo, ou seja, avaliado por cada curso e seus membros de 

N.D.E. e colegiado, a IES optou por manter o padrão antes já instituído e que 

está descrito no primeiro parágrafo deste tópico. 

 

4.9.3 Periódicos Especializados 

 

Além dos periódicos impressos, também são disponibilizados os 

seguintes periódicos, na forma virtual: 

 

Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0004-

2730&lng=en&nrm=iso 

 

Brazilian Journal of Microbiology 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-8382 

 

Jornal de Pediatria 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0021-
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7557&lng=en&nrm=iso 

 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0074-

0276&nrm=iso&rep=&lng=pt 

 

Revista Brasileira de Epidemiologia 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-

790X&lng=en&nrm=iso 

 

Revista da Associação Médica Brasileira 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-4230 

 

Revista de Saúde Pública 

http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/bemvindo.php?tipo=0 

 

Revista do Instituto Adolfo Lutz 

http://www.scielo.br/img/fbpe/rial/paboutj.htm 

 

Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0036-4665&script=sci_serial 
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Revista Brasileira de Reumatologia 

http://www.reumatologia.com.br/index.asp?Perfil=&Menu=Revista&Pagina=revi

sta/in_pt_revista.asp 

 

Revista Brasileira de Análises Clínicas 

http://www.sbac.org.br/pt/conteudos/rbac/index.html 

 

Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1676-

2444&lng=en&nrm=iso 

 

 

1 Periódicos 

O acervo de periódicos conta com 716 títulos periódicos, 10.868 exemplares 

sendo entre assinaturas correntes, permutas com a revista REVI editada pela 

Uniguaçu e doações. 

3.6.5.2 Multimídia 

A Biblioteca tem um acervo de fontes variadas de multimídia: Vídeos, DVD´s e 

CD´s � 4.790 títulos (5.443 exemplares). 
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3.6.5.3 Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

No Banco de Dados estão armazenados os registros de todos os trabalhos 

apresentados por alunos de Graduação. 

3.6.5.4 Intercâmbio 

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso dos seus usuários ao 

acervo de outras instituições, a Biblioteca participa de redes e grupo de 

bibliotecas em níveis estadual e nacional. 

Em âmbito nacional, participa da COMUT Online � Programa de Comutação 

Bibliográfica, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT). Participa na categoria de Biblioteca Solicitante, o que 

permite obter cópia de artigos publicados em periódicos nacionais e 

estrangeiros armazenados em cerca de 1 000 bibliotecas brasileiras e na 

categoria de Biblioteca Base, atendendo aos pedidos de cópias feitos pelas 

demais bibliotecas solicitantes de nosso acervo de periódicos; 

3.6.5.5 Internet 

Para ampliar as oportunidades de acesso à informação, os usuários podem 

fazer uso da internet para acessar acervos de outras bibliotecas, bases de 

dados disponíveis gratuitamente e demais informações de interesse. Estão 

disponíveis 26 terminais de uso exclusivo para a internet na biblioteca. 

3.6.5.6 Bases de Dados 

A Biblioteca conta com acesso a Bases de Dados, sendo que os usuários 

podem ser auxiliados pelo corpo técnico-administrativo da biblioteca constituído 

por: uma bibliotecária, uma assistente, um funcionário e estagiários. 
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A Biblioteca Virtual é um acervo digital composto por milhares de títulos, que 

abordam diversas áreas de conhecimento. As Faculdades Integradas do Vale 

do Iguaçu tem um planejamento de assinatura de uma Biblioteca Virtual a partir 

do ano de 2019. 

4.10 OUTRAS ESTRUTURAS FÍSICAS 

 

4.10.1 Sala de Multimeios 

Apoio didático aos docentes com Data Show, retroprojetores, DVD players, etc. 

4.10.2 Academia de Musculação 

Usada pelos acadêmicos para práticas de condicionamento físico. 

4.10.3 Quadra de Esporte 

Possibilita práticas desportivas extra horário de aula. 

4.10.4 Clínica de Fisioterapia 

Possibilita atendimento aos acadêmicos encaminhados por médicos e que 

necessitam destes procedimentos. 

4.10.5 Centro Esportivo Universitário 

Possibilita práticas desportivas extra horário de aula. 
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4.10.6 Estacionamento para Bicicletas, carros, motos, vans e ônibus. 

Vagas para 30 ônibus e 20 vans, 1.000 automóveis, 150 motocicletas e 100 

bicicletas. 

 

 

4.11 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE 

 

Os laboratórios são espaços em que os acadêmicos observam, 

acompanham e realizam a intervenção profissional acompanhado pelos 

professores. O curso de Estética e Cosmética utiliza-se os laboratórios de 

saúde. Todas as atividades desenvolvidas nos laboratórios da IES seguem 

regulamentos específicos. 

 

4.12 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUALIDADE 

 

Os laboratórios são espaços em que os acadêmicos observam, 

acompanham e realizam a intervenção profissional acompanhado pelo 

professor. O curso de Estética e Cosmética utiliza-se laboratórios que possuem 

regulamentos específicos. 

Atualmente, o curso de Estética e Cosmética conta com vários 

laboratórios para realização de aulas práticas, projetos de extensão, Cursos e 

outras atividades. Dentre eles, destacam-se: 



 

 

277 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

- Laboratório de anatomia e neuroanatomia humana; 

- Laboratório de bioquímica e bromatologia; 

- Laboratório de bases biológicas e parasitologia ; 

- Laboratório de técnica dietética e tecnologia dos alimentos; 

- Laboratório de análises clínicas; 

- Laboratório de informática;  

- Laboratório de panificação e confeitaria e higiene dos alimentos; 

- Laboratório de fermentação; 

- Laboratório de tecnologia em saúde; 

- Laboratório de biologia molecular; 

- Clínica de Fisioterapia. 

 

A seguir encontra-se a descrição dos laboratórios e as normas para utilização. 

 

Laboratório de bases biológicas e parasitologia 

 

As atividades práticas das disciplinas de microbiologia, microscopia, 

citologia, histologia, parasitologia, entre outras, são realizadas no laboratório de 

microscopia. Objetiva o despertar no aluno interesse pela pesquisa científica 

que faz uso de microscopia através da observação de tecidos animais e 

vegetais bem como estudo destes organismos. O estudo dos tecidos humanos 

e a compreensão das características dos órgãos são analisados neste 
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laboratório. Como os procedimentos em Microbiologia requerem o uso de 

organismos vivos, sempre serão utilizadas técnicas assépticas e mesmo 

utilizando microrganismos não-patogênicos, é sempre importante considerar 

que todos os microrganismos devem ser tratados como patogênicos em 

potencial.  

 

Laboratório de bioquímica e Bromatologia 

 

As aulas práticas desenvolvidas neste laboratório têm como objetivo 

mostrar, por meio de experimentos, a teoria apresentada em sala de aula. Para 

isso foram montados dois laboratórios: o de Bioquímica e o de Bromatologia. 

O laboratório de Bioquímica foi estruturado para as aulas que 

desenvolvam a Química Inorgânica e a Bromotalogia propriamente dita, que é 

a ciência que avalia quantitativamente e qualitativamente os alimentos.     

Analisa as propriedades físicas e químicas dos alimentos, através da 

identificação dos nutrientes que os compõe. Neste laboratório são 

quantificados os constituintes básicos de alimentos naturais e processados 

como proteínas, lipídeos, carboidratos, fibras e umidade. 

 

Laboratório de técnica dietética e tecnologia dos alimentos 

 

Este laboratório tem como objetivo desenvolver os fundamentos 

teóricos � práticos dos principais métodos industriais de conservação e 
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preparação dos alimentos, bem como reconhecer as principais alterações 

sensoriais que ocorrem durante o processamento dos alimentos. 

Permite que sejam enfocadas as técnicas de seleção, pré-preparo, 

preparo e armazenamento de alimentos. Proporciona ao aluno a oportunidade 

de verificar diversas formas de cocção de alimentos e planejamento dietético. 

Objetiva processar os alimentos visando aumentar o tempo de 

conservação ou intensificar a disponibilidade dos mesmos, através de técnicas 

especificas. Além disso, neste laboratório são elaborados, através de 

tecnologias diversas, modificações saudáveis em alimentos como queijos, 

iogurtes, linguiças, geleias, bebidas, eTCC. 

 

Laboratório de anatomia e neuroanatomia humana 

 

A anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente, a 

constituição e o desenvolvimento dos seres humanos. 

O objetivo do laboratório é introduzir o aluno no conceito histórico, nos 

métodos de estudo, planos e eixos de construção do corpo humano, como 

também conceitos de normalidades e variações anatômicas. Enfatiza o estudo 

teórico e pratico do sistema orgânico � esquelético e dos diversos órgãos e 

sistemas, como cardiovascular, gástrico, pulmonar, renal e hepático, tornando 

o aluno capaz de relacionar as estruturas anatômicas funcionais à sua prática 

profissional. 

Através do conhecimento da constituição, forma e disposição dos 

órgãos que compõe os vários sistemas orgânicos, os alunos no Laboratório de 
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Anatomia Humana identificam as bases anatômicas para a compreensão da 

estrutura do corpo humano. 

 

Laboratório de análises clínicas 

 

O laboratório de análises clínicas é utilizado no aprimoramento dos 

conhecimentos adquiridos nas aulas práticas e teóricas, buscando entender e 

avaliar o funcionamento do organismo no seu estado normal e também no seu 

estado patológico. Neste laboratório realizam-se exames bioquímicos, 

hematológicos, microbiológicos, avaliação do sistema urinário, investigação da 

presença de parasitas no organismo humano, entre outros. 

 

Laboratório de fermentação 

 

O laboratório de fermentação é utilizado no aprimoramento dos 

conhecimentos adquiridos nas aulas práticas e teóricas, buscando entender e 

avaliar o funcionamento dos processos de fermentação. Neste laboratório 

realiza-se a fabricação de cervejas. 

 

Laboratório de panificação e confeitaria e higiene dos alimentos 

 

Este laboratório foi idealizado para realizar tanto atividades relacionadas 

com higiene dos alimentos e quando de educação quanto de panificação e 
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confeitaria. Em relação à higiene dos alimentos atividades como prática de 

boas práticas de fabricação em alimentos, preparo de álcool 70°, preparo de 

solução clorada, modo correto de higienização das mãos, vegetais, frutas, 

equipamentos e bancadas, elaboração de manual de boas práticas e também 

coleta de material para contagem bacteriana. Em relação à área de panificação 

e confeitaria tem como objetivo desenvolver atividades práticas para o 

aprimoramento dos conhecimentos na área de técnica dietética, tecnologia de 

alimentos e gastronomia. As atividades que são realizadas são o preparo de 

pães e produtos de confeitaria, testes de produtos para fins especiais, preparo 

de farinhas utilizando outros alimentos que as farinhas consideradas já 

tradicionais no mercado e  experimentos. 

 

Laboratório de tecnologia e saúde 

 

As atividades práticas das disciplinas de microbiologia, urinálises, 

micologia são realizadas no laboratório de tecnologia em saúde. Como os 

procedimentos em Microbiologia e micologia requerem o uso de organismos 

vivos, sempre serão utilizadas técnicas assépticas e mesmo utilizando 

microrganismos não-patogênicos, é sempre importante considerar que todos os 

microrganismos devem ser tratados como patogênicos em potencial.  

 

Laboratório de Biologia Molecular 
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As atividades relacionadas a este laboratório destinam-se a preparos de 

meios simples de cultura de células e tecidos vegetais; formação de modelos 

moleculares de DNA e RNA, extração e purificação de DNA de leucócitos 

humanos e de células vegetais, identificação de grupos sanguíneos e fator Rh 

e manuseio de lâminas. 

 

4.13 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: SERVIÇOS 

 

A IES disponibiliza a comunidade os seguintes serviços: Clinica Escola 

de Fisioterapia, Núcleo de Práticas Jurídicas e de Serviço Social, Academia de 

Ginástica e Hospital Veterinário.   

 

4.14 APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO 

 

O apoio didático pedagógico e administrativo é realizado por órgãos 

criados por proposta do Diretor, ouvida a entidade mantenedora, para 

atendimento às necessidades de organização e expansão acadêmica e 

administrativa da Faculdade, com vistas ao desempenho esmerado e qualidade 

de suas atividades. Os órgãos de apoio técnico e administrativo são a 

secretaria, a tesouraria, a contabilidade, a biblioteca e setores de serviços de 

manutenção e limpeza. 
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4.14.1 Apoio Pedagógico aos docentes 

 

Cabe à Instituição, contribuir para a constante melhoria da qualidade 

do processo ensino-aprendizagem, o que se faz, também, através do apoio 

pedagógico ao docente. 

Nesse sentido, a Direção, a Coordenação Acadêmica e Pedagógica e a 

Coordenação do curso, buscam por meio de ações conjuntas e variadas, 

diagnosticar as necessidades do corpo docente, e a partir daí, definir ações 

rumo ao constante aprimoramento do trabalho pedagógico na Instituição, 

oferecendo suporte nas questões relacionadas ao processo ensino-

aprendizagem, tais como: organização do trabalho pedagógico, metodologia, 

avaliação, interação professor/aluno, dentre outras. 

A Direção, a Coordenação Acadêmica e Pedagógica por meio da 

Coordenação de Curso realizam constante motivação para que os docentes 

busquem aprimoramento profissional, apoiam a participação em eventos e 

incentivam o desenvolvimento da iniciação ao trabalho científico.  
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4.15 ESTRUTURA DE INFORMÁTICA 

 

A IES conta com laboratórios que atendem plenamente a formação dos 

acadêmicos dos cursos da Instituição, a fim de complementar o ensino teórico e 

permitir práticas fundamentais. Atualmente são 8 laboratórios de informática, 

que devem ser utilizados, única e tão somente, para atividades acadêmicas dos 

cursos; todos com acesso livre à internet. Seis deles estão localizados no CTU 

e 02 no edifício Sede, totalizando 248 microcomputadores, a disposição dos 

acadêmicos e dos professores. Há ainda laboratórios para uso específico de 

alguns cursos, como Arquitetura e Urbanismo, Engenharias, Sistemas de 

Informação e Administração. Nestes cursos há a utilização de softwares e 

recursos específicos para algumas práticas acadêmicas, como o software de 

jogos de empresa e a impressora 3D, licença autodesk, skeTCChup, Office e 

Microsoft 365, além do Google For Education para uso dos alunos. 

Os softwares instalados são atualizados constantemente e podem ser 

utilizados pelo acadêmico indistintamente, cabendo-lhe solicitar ao técnico 

responsável a liberação de senha. Não é permitida a cópia ou a instalação de 

quaisquer softwares nos equipamentos dos laboratórios, sem a prévia 

autorização, por escrito, de seu responsável. Além dos laboratórios, a 

Instituição franqueia a utilização da internet wiffi a todos os alunos que fazem 

uso de tablets e notebooks, sendo que a tecnologia empregada comporta 

amplamente a quantidade de usuários. Há softwares para baixa visão e cegos 

nos laboratórios e na biblioteca e na secretaria acadêmica. 

A acessibilidade física e as condições ergonômicas dos equipamentos, 

propiciam a utilização por pessoas com necessidades de mobilidade e 
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adaptação especiais. Os ambientes dos laboratórios são acessíveis por meio 

do uso de elevadores, sinalização em braile, sonora, direcionamento tátil, além 

de apresentarem excelente iluminação, ventilação (ar-condicionados), acústica, 

limpeza e conservação. Todos os ambientes públicos da instituição são dotados 

de vigilância por circuito interno de televisão, vigilância por equipe específica e 

própria, de atendentes e seguro contra acidentes, bem como, dos 

equipamentos de segurança necessários. Com computadores, bancadas de 

trabalho, acesso a rede wifi, quadros e telas projetoras. Ademais, disponibiliza 

ao público utilitário Datashow (70). 

 

4.16 AUDITÓRIOS 

 

 

A Instituição de Ensino possui cinco auditórios destinados às atividades 

acadêmicas curriculares, extracurriculares e extensionista. O Salão Nobre 

✆�✂✂✄✁☞ ✝☎☎✁✄ �✂✂✟✁✌✟ ✁✁☎✁✁✠✍☎ ✁✁☞✎✁✠✍☎✍✞✂☎✞☞✍✞ ✡�� ✁✞✄✄✁☎✄ ✄✞☞✍☎�☎✄✟

possui climatização ambiental por uso de ar-condicionado (2), equipamento de 

áudio e vídeo, transmissão por datashow fixo com tela retrátil, acesso à internet 

w✂✎✎✂ ✞ ✄☎✂☎ �✞ ✁✁☞✍✠✁✂✞ ✞ ☎✁☞✂✍✁✠☎☎✞☞✍✁ ✂☞✍✞✠☞✁☛ ☞ ✆✡☛�✂✍☎✠✂✁ ✞�✄✁☞ ✡✂✠✞✄ �☎

�✂✂✍☎✌✟ ✁✁☎✁✁✠✍☎ ✁✆� pessoas sentadas possui climatização ambiental por uso de 

ar-condicionado (4), equipamento de áudio e vídeo, transmissão por datashow 

fixo com tela retrátil, acesso à internet wifi e sala de controle e monitoramento 

interno. Dois auditórios, comportando 105 pessoas cada, possui climatização 

por ar-condicionado, com equipamento de áudio e vídeo e Datashow fixo com 

tela retrátil e um deles com tela interativa sensível ao toque, mini auditório com 
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capacidade para 80 pessoas, possui climatização por ar-condicionado, com 

equipamento de áudio e vídeo e Datashow fixo com tela retrátil. Todos os locais 

são dotados de acessibilidade com sinalização em braile, sonora, 

direcionamento tátil, locais reservados para pessoas com mobilidade reduzida e 

obesos, elevadores, além de apresentarem excelente iluminação, acústica, 

ventilação, limpeza e conservação. A instituição possui monitoramento 

eletrônico da estrutura física bem como equipamentos de segurança 

obrigatórios (Hidrantes, iluminação de emergência, extintores de incêndio, 

eTCC.) 
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4.17 ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

 

 

Em anexo a todas as salas de Professores há espaço próprio destinado 

ao atendimento aos alunos. Além disso, nos Blocos II e III, da Saúde e do 

Centro Tecnológico há salas específicas destinadas para o atendimento 

acadêmicos aos alunos por professores e Coordenadores, além de orientações 

de Trabalhos de Curso e Estágios. Junto da biblioteca da instituição há mais 

salas de atendimento e orientação aos acadêmicos que estejam desenvolvendo 

trabalho de conclusão de curso. Além disso, há na Instituição um órgão 

específico destinado ao atendimento do aluno, denominado Central do Aluno. 

Na Central do Aluno o acadêmico encontrará atendimento para solução de 

questões administrativas e financeiras e será encaminhado para os demais 

atendimentos, acadêmico, psicopedagógico, assistencial ou que se julgar 

necessário. A Central do Aluno funciona em três turnos e realiza atendimento 

preliminar do acadêmico em quaisquer situações. Todos os espaços 

acadêmicos destinados ao atendimento do aluno são acessíveis por meio de 

rampas de acesso e/ou plataforma elevatória/elevador, sinalização em braile, 

direcionamento tátil, além de apresentarem excelente iluminação, ventilação, 

acústica, limpeza e conservação. 
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4.18 ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTAÇÃO 

 

 

A Instituição conta com estrutura física moderna com boas dimensões, 

excelente iluminação, ventilação, limpeza e conservação. Os blocos que compõem o 

prédio da Instituição, além de bem localizados (cerca de 3 km do centro comercial da 

cidade), ainda, são todos dotados de segurança e acessibilidade (localizados em 

ambiente térreo, dotados de rampa de acesso, barras de apoio, sinalização em braile e 

sonora, piso tátil direcional, plataforma de elevação e mobiliário adaptado para 

atendimento, além de atendimento preferencial). 

No que é pertinente aos espaços de convivência e alimentação, a IES conta 

com três cantinas e uma delas com restaurante, todos dotados de circuito interno de 

televisão e monitoramento por equipe de atendentes institucionais. Os 

estabelecimentos, embora terceirizados, submetem-se, contratualmente, às normas 

institucionais de conservação e atendimento pois são integrantes da avaliação 

institucional realizada pela CPA. 

Outrossim, o espaço destinado aos locais de alimentação e convivência 

correspondem a aproximadamente 400 m² cada uma e são utilizados durante os 

períodos diurno e noturno, servindo, além de lanches, almoço e jantar. Os ambientes 

de convivência e alimentação comportam aproximadamente 1000 pessoas por turno. 

4.19 SECRETARIA ACADÊMICA 

 

A Secretaria Geral é o órgão concentrador das atividades administrativas 

acadêmicas das Centro Universitário Vale do Iguaçu e obedece às normas 

estabelecidas no regimento da IES, emanadas de órgãos superiores e ainda, da 

legislação vigente no que concerne à sua atividade. A função da Secretaria Geral é 
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dar suporte aos setores a ela vinculados, providenciar arquivamento ordenado e 

seguro da documentação gerada pela administração acadêmica, atendimento aos 

acadêmicos (prestando informações, agilizando consultas e informando do 

andamento de processos acadêmico-administrativos de interesse do acadêmico). A 

secretaria atende de segunda-feira a sexta-feira das 7h45min às 22h30 min e aos 

sábados das 7h 45min às 12h. 

 

REGULAMENTO INTERNO DA SECRETARIA ACADÊMICA 

DAS CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

Art. 1º. A Secretaria Acadêmica das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

é um órgão específico, singular, subordinado à Direção Geral e à Coordenação 

Acadêmica, que cumpre suas atividades em conformidade com o Regimento Interno 

da Instituição. 

Art. 2° A Secretaria Acadêmica será coordenada por um Secretário Geral designado 

pela Direção Geral. 

Art. 3º. Sã objetivos da Secretaria Acadêmica: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Receber, processar e distribuir informações e dados de cada um dos 

acadêmicos desde seu ingresso na Instituição até a colação de grau, 

incluindo expedição e encaminhamento do registro do diploma; 

c) Controlar os registros acadêmicos de modo a garantir a segurança e 

preservação dos documentos e o lançamento e correção dos registros 

acadêmicos; 

d) Regular os procedimentos sobre notas, faltas, matrículas, transferências, 

cancelamento, trancamento de matrícula; 

e) Manter-se informada enquanto legislação vigente, adequando sua estrutura e 

organização às estruturas legais; 
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f) Dialogar com os demais setores da Instituição, mantendo um processo de 

interlocução constante; 

g) Manter os coordenadores de cursos informados sobre os procedimentos da 

Secretaria, bem como auxiliá-los ao que se refere às demandas de atividades 

de inerência documental, relacionada ao aluno; 

h) Prestar orientações sobre as normas da Instituição aos professores, 

coordenadores, acadêmicos e membros da sociedade; 

i) Expedir certidões, declarações, históricos e demais documentos relacionados 

à vida acadêmica dos estudantes; 

j) Participar da elaboração do calendário acadêmico anual; 

k) Produzir os editais oficiais da instituição, bem como toda a escrita de 

documentações que competem à Secretaria Geral; 

l) Participar da organização dos vestibulares, servindo como um dos órgãos 

regularizadores do processo; 

m) Zelar pelo respeito e bom atendimento; 

n) Preparar o dossiê do acadêmico e mantê-lo atualizado; 

o) Coordenar, orientar e acompanhar o processo de digitação de notas, 

frequências, planos de aula, planos de ensino e conteúdos por parte dos 

professores; 

p) Auxiliar no controle dos cursos de extensão, principalmente na expedição de 

certificados; 

q) Controlar os diários de classe desde a sua abertura ao seu encerramento, no 

final de cada ciclo; 

r) Analisar e controlar o fluxo acadêmico. 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS DO(A) SECRETÁRIO(A) GERAL E FUNCIONAMENTO 

Art. 4º. O horário de funcionamento da Secretaria Geral será das 7h30min às 

22h30min, sem intervalos e interrupções. 

Art. 5º. Compete ao(à) Secretário(a) Geral: 

a) Responder pelo registro e controle acadêmico dos cursos mantidos pela 

Instituição; 
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b) Chefiar a Secretaria Geral, requisitando funcionários necessários ao seu 

funcionamento para serem contratados pelo Diretor, com a aprovação da 

Mantenedora; 

c) Redigir e fazer expedir toda a correspondência oficial da Instituição; 

d) Comparecer às reuniões do Conselho Superior e do Conselho de Ensino e 

Pesquisa (CONSEPE), lavrando as respectivas atas; 

e) Abrir e encerrar os termos referentes a todos os atos escolares, submetendo-

os à assinatura da Direção Geral; 

f) Zelar pela disciplina em todas as dependências da Instituição; 

g) Organizar os dados estatísticos e os documentos necessários aos relatórios 

da Diretoria; 

h) Acatar, cumprir e fazer cumprir as determinações do diretor, do Conselho de 

Ensino e Pesquisa e do Conselho Superior da Instituição. 

i) Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regulamento Interno; 

j) Cumprir os objetivos presentes no caput no Art. 3º do presente Regulamento 

Interno. 

CAPÍTULO III 

DO REGIME ACADÊMICO 

Art. 6º. O ano letivo abrange, no mínimo, duzentos dias letivos, distribuídos em dois 

períodos letivos regulares de forma semestral, cada um com, no mínimo, cem dias 

de atividades acadêmicas efetivas, não computados os dias reservados a exames. 

Art. 7º. O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário, para que se 

completem os dias letivos previstos, bem como para integral cumprimento nele 

ministradas. 

Art. 8º. As atividades das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) são 

estabelecidas em calendário acadêmico no qual constarão, pelo menos, o início e o 

encerramento dos períodos letivos e, nestes, os períodos de exames. 

CAPÍTULO IV 

DA MATRÍCULA, REMATRÍCULA, REABERTURA DE MATRÍCULA, 

CANCELAMENTO E TRANCAMENTO DE MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA 
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Art. 9º. A matrícula institucional, ato formal de ingresso no curso e de vinculação às 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), realiza-se na Secretaria Acadêmica, 

nos prazos estabelecidos em calendário acadêmico. 

Art. 10º. O pedido de matrícula é instruído com a documentação definida em Edital 

próprio a ser lançado em cada período de matrícula. 

Parágrafo Único: Em casos singulares, a Direção Geral pode estabelecer outras 

exigências para a matrícula, nos termos do Regimento e da legislação pertinente em 

vigor. 

Art. 11. Os candidatos que concluírem o Ensino Médio por meio da modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) ou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(ENCCEJA) e processos supletivos, devem apresentar certificado definitivo de 

conclusão de curso, autenticado em cartório, não sendo aceitos atestados de 

eliminação de matérias, isoladamente. 

Art. 12. O candidato classificado que não se apresentar dentro do prazo 

estabelecido, com todos os documentos exigidos, mesmo se já tiver efetuado o 

pagamento dos encargos, perde o direito de matrícula em favor dos demais 

candidatos a serem convocados por ordem de classificação. 

§ 1º. Nenhuma justificativa pode eximir o candidato da apresentação dos 

documentos exigidos no prazo devido. 

§ 2º. Consideram-se documentos, para os efeitos deste Regulamento, todas as 

exigências previstas no Edital de convocação do processo seletivo, necessárias ao 

ato de matrícula. 

§ 3º. Pode ser admitida a matrícula de candidatos portadores de diploma registrado 

de Curso Superior, desde que observadas as normas específicas vigentes e o limite 

de vagas anuais fixadas para cada curso de graduação. 

§ 4º. Existindo vaga, o portador de diploma registrado de curso de graduação pode 

matricular-se em séries subsequentes do curso pretendido, mediante o 

aproveitamento de estudos já realizados, após análise dos respectivos currículos e 

programas, exame específico de cada disciplina, e a aprovação pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 
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Art. 13. A matrícula é renovada semestralmente, em prazos estabelecidos no 

calendário acadêmico. 

Art. 14. Os atos de matrícula e rematrícula são a confirmação de continuidade dos 

estudos que estabelecem às Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e o 

aluno - um vínculo contratual de natureza bilateral - gerando direitos e deveres entre 

as partes e a aceitação, pelo matriculado, das disposições contidas no presente 

Regulamento. 

Art. 15. A matrícula ou a rematrícula, feita em bloco, é válida para o semestre letivo 

subsequente e os encargos educacionais correspondentes são devidos 

independentemente do número de disciplinas a serem cursadas. 

Art. 16. A não renovação da matrícula implica em abandono do curso e 

desvinculação do aluno das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e o seu 

retorno somente pode se dar por classificação em novo processo seletivo, 

admitindo-se o aproveitamento dos estudos já cursados. 

Parágrafo Único: A matrícula é feita por semestre letivo, admitindo-se a dependência 

em até duas disciplinas, observada a compatibilidade de horários. 

Art. 17. No caso de reabertura de matrícula, para retornar à Instituição, o Acadêmico 

deve requerer, por escrito junto à Secretaria Acadêmica, dentro dos prazos 

estabelecidos pelo Calendário Acadêmico, a Reabertura de Matrícula. O Acadêmico 

que tiver interrompido seu curso por trancamento, pode retornar à instituição. 

Art. 18. É concedido o trancamento de matrícula para efeito de interrupção 

temporária dos estudos e tem por fim manter o vínculo entre o aluno e as Centro 

Universitário Vale do Iguaçu no período do afastamento. 

§ 1º. O trancamento de matrícula deve ser requerido pelo aluno no período fixado no 

calendário acadêmico. 

§ 2º. No requerimento de trancamento de matrícula deve constar, expressamente, o 

período de tempo do trancamento, o qual não pode ultrapassar a um ano letivo, e a 

comprovação de quitação dos encargos educacionais relativos ao período letivo 

anterior. 

§ 3º. Não serão atendidos pedidos consecutivos de trancamento de matrícula. 
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§ 4º. O período letivo em que a matrícula estiver trancada não será computado para 

efeito de verificação do tempo máximo para a integralização do currículo pleno do 

curso. 

§ 5º. É de competência da Coordenação Acadêmica, em conjunto com a 

Coordenação de Curso a decisão sobre os pedidos de trancamento de matrícula. 

Art. 19. O cancelamento de matrícula dar-se-á através de requerimento fornecido 

pela Secretaria Acadêmica, e a qualquer momento, o aluno poderá solicitar o 

cancelamento do curso, rescindindo o contrato de prestação de serviços 

educacionais firmado. 

Art. 20. Caso o acadêmico não realize o cancelamento será considerado desistente, 

neste caso incorrendo na inadimplência contratual passível de execução judicial e na 

perda da vaga. 

Art. 21. Os alunos regularmente matriculados em cursos afins de outras Instituições 

de Ensino Superior poderão requerer o pedido de transferência para os cursos das 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). Os requerimentos de pedido de 

transferência deverão ser preenchidos em modelos que estarão à disposição dos 

acadêmicos e deverão ser protocolados junto à Secretaria Acadêmica, de acordo 

com os prazos previstos em calendário acadêmico. 

Parágrafo Único: Junto ao requerimento, o acadêmico deverá anexar os seguintes 

documentos: 

a) Histórico escolar do curso de origem; 

b) Grade Curricular do Curso de origem; 

c) Programa e ementas das disciplinas já cursadas; 

d) Justificativa do pedido de transferência. 

Art. 22. Os pedidos de transferência são analisados pelos Coordenadores dos 

respectivos cursos, nos prazos previstos no calendário letivo, ou a qualquer 

momento, e homologados pela Coordenação Acadêmica. 

Parágrafo Único: Os critérios para análise e julgamento dos requerimentos são: 

a) Existência de vaga no período compatível com o aproveitamento de seu 

histórico escolar; 
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b) Média das notas ou conceitos das disciplinas cursadas na Instituição de 

origem que são passíveis de aproveitamento (dispensa) na grade curricular 

das Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 23. A Secretaria Acadêmica divulgará em edital, conforme calendário letivo, a 

lista dos classificados no processo de transferência. 

Art. 24. Ao término do período de rematrícula, a Secretaria das Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) publicará, em edital, a quantidade de vagas disponíveis 

para efeitos de transferência. 

Parágrafo Único: As matrículas para os alunos convocados para transferência serão 

realizadas conforme calendário letivo. 

Art. 25. Se algum dos candidatos para transferência não se apresentar nos dias 

indicados, a Secretaria Acadêmica chamará os candidatos que se encontram na 

ordem subsequente na lista de classificação. 

Art. 26. As matrículas dos alunos transferidos serão encaminhadas para os 

Coordenadores dos cursos a fim de que indiquem a necessidade, ou não, de 

realização de adaptações de disciplinas. 

Parágrafo Único: O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se 

fizerem necessárias. 

CAPÍTULO V 

DA DISPENSA DE DISCIPLINA, DESISTÊNCIA E ADAPTAÇÃO DE DISCIPLINAS 

Art. 27. Os acadêmicos que já cursaram disciplinas constantes nas grades 

curriculares dos cursos de graduação das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) poderão requerer a dispensa, nos prazos previstos em calendário 

acadêmico. 

Art. 28. O aluno transferido estará sujeito às adaptações curriculares das disciplinas 

que se fizerem necessárias.  Na aprovação dos planos de adaptação serão 

observados os seguintes princípios gerais: 

a) A adaptação deve se processar mediante o cumprimento de plano especial de 

estudos, que possibilite o melhor aproveitamento de tempo e de capacidade 

de aprendizagem do aluno; 
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b) Quando forem prescritos estudos complementares no processo de adaptação, 

podem realizar-se no regime de matrícula especial em disciplinas de qualquer 

período letivo; 

c) Não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que 

lhes assegure a transferência em qualquer época e independente de 

existência de vaga; 

d) Quando a transferência se processar durante o período letivo, são 

aproveitados conceitos, notas, créditos e frequências obtidos pelo aluno na 

instituição de origem até a data em que dela tenha se desligado; 

CAPÍTULO VI 

SEGUNDA CHAMADA E REVISÃO DE NOTAS 

Art. 29. Ao aluno que faltar a avaliações escritas da semana de provas ou exames 

finais lhe é facultado o direito de requerer a realização de segunda chamada, dentro 

do prazo de dois dias, após as suas aplicações, devendo pagar a taxa 

correspondente junto ao Setor Financeiro. O requerimento deverá ser feito junto à 

secretaria, devendo ser analisado pelo professor da disciplina em concordância com 

a coordenação do curso. 

Parágrafo Único: As provas de segunda chamada serão realizadas conforme 

calendário letivo. 

Art. 30. Pode ser concedida a revisão de nota atribuída aos exames, quando 

requerida pelo aluno no prazo de 3 (três) dias, contados da divulgação e/ou 

publicação das notas pelos professores. 

Parágrafo Único: O pedido será dirigido ao Coordenador do Curso, devendo ser 

escrito, fundamentado e instruído de uma cópia da prova. Os pedidos não 

fundamentados, ou fundamentados inadequadamente ou insuficientes, serão 

liminarmente indeferidos. 

CAPÍTULO VII 

DO TRATAMENTO ESPECIAL 

Art. 31. É assegurado aos alunos amparados por normas legais, o direito a 

tratamento especial, com dispensa de frequência regular, em conformidade com as 

regras e condições constantes no presente Regulamento. São considerados 

merecedores de Tratamento Especial os acadêmicos portadores de afecções 
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congênitas ou adquiridas, infecções infectocontagiosas, traumatismo grave que 

impossibilite a deambulação, caracterizados por: 

a) Incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos 

acadêmicos; desde que se verifique a presença das condições intelectuais e 

emocionais necessárias para o prosseguimento das atividades acadêmicas 

em novos moldes; duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, ou 

seja, vinte e cinco por cento da carga horária da disciplina; entretanto 

havendo necessidade de maior período, a análise e a deliberação serão 

incumbência do CONSEPE, levando em consideração a especificidade de 

cada caso; 

b) A partir do oitavo mês de gestação e durante quatro meses a acadêmica em 

estado de gravidez poderá ficar assistida pelo Tratamento Especial. Em caso 

de complicações durante o período gravídico em que haja necessidade de 

repouso e risco de aborto a acadêmica terá direito à concessão de 

Tratamento Especial desde que haja comprovação mediante apresentação de 

atestado médico; 

c) Deverá ser atribuído ao acadêmico, como compensação da ausência às 

aulas, exercícios domiciliares com acompanhamento dos professores das 

respectivas disciplinas, sempre que compatíveis com o estado de saúde e as 

possibilidades da Instituição; 

d) O acompanhamento dar-se-á por intermédio de um representante apontado 

pelo acadêmico no ato do requerimento; 

e) As atividades teóricas correlatas ao estágio curricular poderão ser 

desenvolvidas em Tratamento Especial, contudo as atividades práticas 

deverão ser suspensas e cumpridas presencialmente tão logo o acadêmico se 

encontre apto, desde que dentro do semestre letivo e, observadas as 

possibilidades da Instituição; 

f) O requerimento para concessão de Tratamento Especial deverá ser realizado 

na Secretaria Acadêmica da Instituição, pelo interessado ou por 

representante, no prazo de até sete dias após o afastamento das atividades 

acadêmicas; 
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g) O requerimento deverá ser instruído com atestado médico, demonstrando o 

motivo e a gravidade do caso e, ainda, se possível, o período de afastamento 

recomendado. Se expirar o prazo recomendado pelo atestado médico 

apresentado no ato do requerimento, o acadêmico deverá apresentar novo 

atestado esclarecendo os motivos para manutenção do Tratamento Especial; 

h) É imprescindível a apresentação do atestado médico no ato do requerimento, 

sob pena de indeferimento imediato do pedido; 

i) Será de competência do Coordenador do Curso o deferimento ou 

indeferimento do pedido de concessão de Tratamento Especial, bem como 

seu acompanhamento e deferimento de lapso temporal, devendo alertar o 

acadêmico ou seu representante acerca da necessidade de dilatação do 

prazo autorizado pelo atestado médico. 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO E DO DESEMPENHO ESCOLAR 

Art. 32. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e aproveitamento. 

Art. 33. A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitida apenas 

aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas não previsto em lei. 

§ 1o. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado 

na disciplina o aluno que não tenha frequência de, no mínimo 75% (setenta e cinco 

por cento) das aulas e demais atividades previstas. 

§ 2o. A verificação e registro da frequência são de responsabilidade do professor, e 

seu controle, para o efeito do parágrafo anterior, da Secretaria. 

Art. 34. O aproveitamento escola é avaliado através de acompanhamento 

contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares. 

§ 1o. Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares sob a 

forma de provas e determinar os demais trabalhos, bem como julgar-lhes os 

resultados. 

§ 2o. O exame final realizado ao fim do período visa à avaliação da capacidade do 

domínio do conjunto da disciplina. 
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Art. 35. As verificações de aprendizagem, de acordo com a natureza da disciplina, 

poderão compreender: 

 

a) Provas escritas, gráficas, orais, seminários e arguições; 

b) Trabalhos práticos, inclusive extra-classe; 

c) Pesquisa ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e controle do 

professor; 

d) Relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes; 

e) Elaboração de projetos, monografias, dissertações e de tese e sua defesa; 

f) Outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas de cada 

disciplina. 

§ 1o. Será obrigatória a atribuição de notas bimestrais. 

§ 2o. Será assegurado ao aluno, desde que devidamente fundamentado, o direito de 

requerer a revisão de provas, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da 

divulgação da nota da respectiva prova. 

§ 3o. Poderá ser concedida segunda chamada ao aluno que, não tendo comparecido 

às provas ou demais verificações de aprendizagem ou exame final, comprove 

impedimento legal, motivo de doença, atestado médico ou motivo de força maior 

devidamente comprovado e venha requerê-la, no prazo de 2 (dois) dias úteis a 

contar da data de sua realização. 

§ 4o. As provas de segunda chamada de provas bimestrais, serão realizadas no final 

de cada semestre letivo, sendo o conteúdo das mesmas abrangente a toda matéria 

lecionada durante aquele semestre. 

Art. 36. As notas bimestrais e de exame final serão graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) 

permitida apenas a fração de 0,5 (meio) ponto. 

Art. 37. Será considerado promovido por média o aluno que obtiver, em qualquer 

disciplina, média das notas bimestrais igual ou superior a 7 (sete) e frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares. 

Art. 38. Ficará sujeito ao exame final o aluno que obtiver, em qualquer disciplina, 

média semestral igual ou superior a 4 (quatro) e inferior a 7 (sete) e frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares. 
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Art. 39. Quando o aluno realizar exame final, a média de aprovação resultante da 

média aritmética entre a nota dessa prova e a média das notas bimestrais, será 5 

(cinco). 

Art. 40. Será permitida a matrícula em disciplinas do semestre subsequente, apenas 

aos alunos que tenham obtido aprovação nas disciplinas dos semestres anteriores. 

Parágrafo Único: O aluno que não obtiver aprovação em até 2 (duas) disciplinas do 

semestre que cursou deverão cursá-lo em regime de dependência no ano seguinte. 

Art. 41. O aluno que ingressar na Instituição por outra forma que não a de matrícula 

inicial pela via do processo seletivo ficará sujeito ao mesmo sistema de aprovação 

dos demais alunos. 

CAPÍTULO IX 

DO DIÁRIO DE CLASSE 

Art. 42. A Secretaria Acadêmica coordenará o processo de preenchimento do Diário 

de Classe, que é realizado de forma virtual em sistema próprio e mantido pelas 

Centro Universitário Vale do Iguaçu, sendo a regularidade de controle de frequência 

de inteira responsabilidade do professor e deverá ser mantida diariamente. Quando 

houver qualquer modificação a ser feita, o professor deverá preencher um 

requerimento na Secretaria Acadêmica da instituição para alteração das 

informações. A secretaria não fará alteração sem o preenchimento do requerimento 

e também não fará verificações diárias de mudanças no diário de classe sem o aviso 

do professor. 

Art. 43. A Secretaria Geral definirá os prazos para lançamentos de notas, faltas e 

conteúdos nos diários, conforme calendário acadêmico, dentro do processo 

bimestral em cada semestre letivo.  

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 44. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão resolvidos pela 

Secretaria Acadêmica, ouvida a Direção Geral e a Coordenação Acadêmica. 
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Art. 45. O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de aprovação pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogando as 

disposições ao contrário. 

Organização do controle acadêmico 

Os registros de notas e frequências são lançados no sistema acadêmico 

pelos professores e arquivados, em meio físico, pela secretaria em local apropriado, 

separados por ano/semestre, turmas e disciplinas. Da mesma forma, a 

documentação dos alunos e as solicitações protocoladas, são registradas no sistema 

e os documentos físicos arquivados em pastas individuais. 

O acompanhamento do currículo do aluno é feito através de relatório 

expedido pela secretaria, através do sistema RM, que emite uma cópia ao 

acadêmico, sempre, na renovação da matricula ou a qualquer momento, pela 

consulta on-line no site da faculdade. As coordenações também recebem uma via 

deste documento no final de cada período. 

O sistema de trabalho adotado na Secretaria Acadêmica é o de divisão de 

tarefas, coordenadas pela Secretaria Geral que as distribui de acordo com as 

necessidades. As atividades realizadas são: montagem e acompanhamento dos 

processos protocolados, elaboração de documentos, suporte aos professores na 

época de registro de notas e frequências, matrícula de alunos de primeiro ingresso 

(calouros) e cursantes (veteranos) no início do semestre, atendimento de telefone 

em assuntos pertinentes à secretaria, atendimento de alunos no balcão, atendimento 

de solicitações de professores e coordenadores, arquivamento de documentos nas 

pastas individuais dos alunos, controle de documentação e emissão de aditamento 

do FIES, emissão de documentos oficiais da IES, emissão de certificados e 

encaminhamento de diplomação, inscrições e controle de eventos da instituição. 

 

Corpo técnico da Secretaria 

O corpo técnico-administrativo da Secretaria é constituído por quatro 

funcionários (sendo dois com curso superior), dois menores aprendizes e cinco 
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estagiários. Existem duas formas de treinamento para o pessoal técnico-

administrativo: 1. treinamento realizado semestralmente pelo departamento de 

Recursos Humanos da IES; 2. treinamento na operacionalização do sistema 

acadêmico, que ocorre a cada atualização. O corpo técnico-administrativo também é 

parte avaliada no processo de avaliação institucional. 

Os colaboradores da Secretaria reúnem-se mensalmente para discutir 

assuntos pertinentes às rotinas e melhorias dos processos internos 

 

Corpo Técnico da Biblioteca 

O corpo técnico-administrativo da biblioteca é constituído por uma 

bibliotecária, uma encarregada, uma auxiliar de biblioteca, duas menores aprendizes 

e dez estagiários. Os treinamentos para o pessoal da biblioteca são realizados e 

organizados pelos Recursos Humanos da IES; o treinamento na operacionalização 

do sistema bibliotecário ocorre a cada atualização e entrada de novos atendentes. 

Os colaboradores da Biblioteca reúnem-se mensalmente para discutir assuntos 

pertinentes às rotinas e melhorias dos processos internos. 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL (COLAPS) DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

(UNIGUAÇU) 

 CAPÍTULO I 

A NATUREZA E FINALIDADE 

 Art. 1º. A Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) é órgão  colegiado  de  natureza  consultiva,  com  

a  finalidade de acompanhar, averiguar e fiscalizar a implementação local do Programa 

Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)  de  

promover  a   articulação entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle 

Social (CONAP) e  a  comunidade  acadêmica  visando  ao  constante  aperfeiçoamento  

do  Programa  e atendendo ao que dispõe a Portaria nº 1.132, de 2 de dezembro de 2009, 

do Ministério da Educação, em diálogo constante com o Programa de Incentivos 
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Financeiros, Bolsas e Financiamentos e o Núcleo de Direitos Humanos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 2º. Os objetivos da COLAPS são: 

g) Aprimorar as relações acadêmicas entre os bolsistas Prouni e beneficiados do Fies 

e a Instituição; 

h) Exercer o  acompanhamento,  averiguação  e  fiscalização  da  implementação  do  

PROUNI e do Fies; 

i) Interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da sociedade civil 

organizada, recebendo  reclamações,  denúncias,  críticas  e  sugestões  para  

apresentação,  se  for  o  caso,  à  Comissão  Nacional  de  Acompanhamento  e  

Controle  Social (CONAP); 

j) Emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do PROUNI e do 

Fies; 

k) Fornecer informações sobre o PROUNI e Fies à CONAP; 

l) Atender os questionamentos da comunidade acerca do Prouni e Fies, levantados 

através de reclamações, denúncias, críticas e sugestões inerentes aos programas 

e dirigidas à Comissão, em consonância com Núcleo de Direitos Humanos do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

Art. 3º A COLAPS terá a seguinte composição: 

f) 1 (um) representante do corpo discente da instituição, que deve ser bolsista Prouni 

ou beneficiário do Fies; 

g) 1 (um) representante do corpo docente da instituição, que deve ser professor em 

regime de dedicação mínima de 20 (vinte) horas semanais; 

h) 1 (um) representante da Instituição, que deve ser, preferencialmente, o 

coordenador ou um dos representantes do Prouni do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu); 

i) 1 (um) representante da Instituição, que deve ser, preferencialmente, o 

coordenador ou um dos representantes do Fies do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu); 
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j) 1 (um) representante da sociedade civil organizada. 

 

§ 1º. Haverá  um  suplente  para  cada  membro  titular,  que  o  substituirá  nos casos  de  

ausência justificada. 

§ 2º. O representante discente referido no ✂☞✁✂✄✁ ✆☎✌ �✞✄✍✞ ☎✠✍✂✁✁ ✄✞✠✎ ✞✂✞✂✍✁ ✁✁✠ ✄✞☛✄

pares, em processo direto de escolha, amplamente divulgado e coordenado por sua 

entidade representativa local. 

� ✁�☛ ☞ ✠✞✁✠✞✄✞☞✍☎☞✍✞ �✁ ✁✁✠✁✁ �✁✁✞☞✍✞ ✠✞✎✞✠✂�✁ ☞✁ ✂☞✁✂✄✁ ✆�✌ �✞✄✍✞ ☎✠✍✂✁✁ ✄✞✠✎ ✞✂✞✂✍✁ ✁✁✠

seus pares, em processo  direto  de  escolha,  amplamente  divulgado  e  coordenado  por  

sua entidade representativa, de âmbito municipal, estadual ou regional. 

§ 4º. No caso de inviabilidade da condução do processo eleitoral por parte das entidades 

previstas nos § 2º e 3º deste artigo, caberá à COLAPS coordenar o processo de escolha. 

� ✁�☛ ☞ ✠✞✁✠✞✄✞☞✍☎☞✍✞ ✠✞✎✞✠✂�✁ ☞✁ ✂☞✁✂✄✁ ✆✞✌ �✞✄✍✞ ☎✠✍✂✁✁ ✄✞✠✎ ✞✄✁✁✂✟✂�✁ ✞☞✍✠✞ ✁✄

candidatos indicados por organizações da sociedade civil, mediante eleição ou acordo 

entre elas, cujo resultado será comunicado por escrito ao coordenador da Comissão 

Local. 

§ 6º. Não havendo candidatos indicados no processo  de  escolha  da  representação   

referida no § 5º deste artigo, a COLAPS atuará sem a representação da sociedade civil, 

até que se viabilize a referida escolha. 

§ 7º Os membros da COLAPS terão mandato  de  2  (dois)  anos,  vedada  a  recondução, 

salvo a hipótese de impedimento comprovado de substituição. 

§ 8º Os membros do  COLAPS  exercem  função  não  remunerada,  sendo  considerada  

atividade de relevante interesse social. 

Art. 4º. Os membros da COLAPS terão as seguintes atribuições: 

h) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

i) Calendarizar as reuniões da COLAPS; 

j) Reunir-se periodicamente com os demais membros; 

k) Examinar as solicitações dos candidatos; 
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l) Deliberar, com base em processo seletivo, sobre as substituições de bolsistas, em 

congruência com o Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

m) Manter um sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico dos bolsistas 

e do cumprimento das diferentes fases previstas no plano de estudos, apto a 

fornecer, a qualquer momento, um diagnóstico do estágio de desenvolvimento dos 

trabalhos em relação à duração das bolsas, para verificação pela Reitoria ou pela 

CAPES; 

n) Elaborar e disponibilizar à Reitoria, os relatórios demonstrativos de 

acompanhamento do desempenho acadêmico e produção intelectual nos 

programas de graduação. 

Art. 5º. A COLAPS será coordenada por um dos representa☞✍✞✄ ✠✞✎✞✠✂�✁✄ ☞☎✄ ☎✂✁☞✞☎✄ ✆�✌

✁☛ ✆✁✌ �✁ ✡✠✍☛ ✁� �✞✄✍✞ ✝✞✁☛✂☎☎✞☞✍✁✟ ✞✂✞✂✍✁ ✁✁✠ ✄✞☛ ✁✁✂✞✁✂☎�✁✟ ✁✁✠ ☎☎✂✁✠✂☎ �✁✄ ✁✠✞✄✞☞✍✞✄☛ 

§1º. Havendo vacância do cargo de Coordenador, por qualquer motivo, proceder-se-á a 

sua substituição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, respeitada forma prevista no caput 

deste artigo. 

§2º. O mandato de Coordenador da COLAPS será de 2 (dois) anos, vedada a 

recondução, salvo a hipótese de impedimento comprovado de substituição. 

SEÇÃO I 

DAS REUNIÕES DO COLAPS 

Art. 6°. A COLAPS reunir-se-á, ordinariamente, no início de cada semestre letivo, após 

cada seleção de candidatos PROUNI e Fies, conforme cronograma   aprovado   por   seus   

membros   na   primeira   reunião   de   cada   ano,  comunicando-o  na  página  da 

Instituição em  local  de  acesso  à  comunidade acadêmica. 

Parágrafo Único: As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Coordenador da 

COLAPS ou por solicitação da maioria de seus membros. 

Art. 7º. As reuniões devem ser convocadas com a antecedência mínima de 72 (setenta e  

duas)  horas  de  sua  realização  com  a  divulgação  para  seus  membros,  por  meio  

eletrônico, da pauta a ser tratada. 
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Art. 8º. As reuniões serão conduzidas pelo Coordenador da COLAPS. 

Art. 9º. Das reuniões de COLAPS serão lavradas atas próprias, digitadas ou manuscritas, 

assinadas  pelos  membros  presentes  e  encaminhadas  à  CONAP,  juntamente  com  o  

relatório  circunstanciado  de  que  trata  o  Art.  7º da Portaria  MEC  nº1.132/2009, 

consubstanciando juízo colegiado e consignando eventuais protestos e divergências. 

 

Art. 10º. Deverão constar ns atas: 

f) O dia, a hora e o local da reunião; 

g) Os nomes dos membros presentes e dos ausentes, com causa justificada ou sem 

ela; 

h) Referências sucintas aos debates; 

i) As conclusões e deliberações, com destaque para as irregularidades, quando 

houver; 

j) Outras providências sugeridas. 

Art. 11. A COLAPS reunir-se-á com a presença da maioria simples dos seus membros. 

Art. 12. As deliberações da Comissão Local, de caráter consultivo, serão tomadas por 

maioria simples. 

Art. 13. A ausência não justificada a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas 

implicará  no  desligamento  compulsório  do  membro,  procedendo-se  à  nomeação  do 

suplente como titular. 

Art. 14. A justificativa de ausência dos membros da COLAPS deverá ser apresentada em 

até 24 (vinte e quatro) horas após a reunião e aprovada na reunião subsequente, com  

respectivo registro em ata. 

Art.  15. A  Instituição considerará  como  presença  substitutiva  a  ausência  do  membro   

representante do corpo discente que, em decorrência da designação de que trata o artigo 

✁�✟ ✂☞✁✂✄✁ ✆☎✌✟ ✍✞☞✟☎ ✁☎✠✍✂✁✂✁☎�✁ �✞ ✠✞☛☞✂✄✞✄ �☎ ✠✁☎✂✄✄✂✁ ✁✁✁☎✂ ✞☎ ✟✁✠✎✠✂✁ ✁✁✂☞✁✂�✞☞✍✞

com  as atividades acadêmicas. 

 

CAPÍTULO IV 
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DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, AVALIAÇÃO, CONCESSÃO, DURAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DAS BOLSAS 

Art. 16. A seleção, avaliação, concessão, duração e manutenção das bolsas se darão de 

acordo com o Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 Art. 15. Os casos omissos no presente Regimento serão deliberados perante a CONAP. 

  Art. 16. Este Regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação no Conselho 

Superior Universitário (CONSU), revogando-se as disposições em contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 
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ANEXO 01: VALIDAÇÃO DAS HORAS COMPLEMENTARES E SOCIAIS 

Acadêmico: ____________________________________________Curso:________________Período:______ 

Validação de atividades Sociais e Complementares                                                                              Data: ___/____/____. 

 Obs.: Locais de preenchimento em destaque para Coord. ACS; esse formulário só terá validade mediante documentos 

comprovatórios. _________________________________ 

Coord. ACS Prof. Marcos Joaquim Vieria 

Coord.ACS

Atividades Desenvolvidas CH Social Comp.  Ind. Def. 
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ANEXO 02: RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OU 

SOCIAIS 

 

 

NOME(S) COMPLETO(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA � PR 

2018 
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NOME(S) COMPLETO(S) 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA � PR 

2018 

SUMÁRIO 

 

O presente relatório faz parte a proposta de 

desenvolvimento de horas sociais/horas 

complementares do curso de___________ 

das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

Professor Orientador: 
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INTRODUÇÃO 

 

Consiste na explicação sucinta, porém completa, das razões teóricas 

e/ou práticas que tornam relevante a realização da pesquisa. Explicita a área 

de conhecimento em que se insere a pesquisa a ser realizada (educação 

escolar, formação de professores, história das Normas técnicas: elaboração e 

apresentação de trabalho acadêmico-científico educação, filosofia da 

educação, tecnologias de informação e comunicação, currículo eTCC.), bem 

como o assunto escolhido para estudo (indisciplina, formação continuada, 

material didático, em que contexto, com quais pessoas, que nível ou série ...). 

 JUSTIFICATIVA 

 

Justifica e fundamenta as razões da escolha do assunto, indicando 

questionamentos sobre as práticas e teorias existentes nesse universo, bem 

como articulando-os às necessidades de realização da pesquisa. O autor 

posiciona-se criticamente frente aos princípios e produtos científicos já 

constituídos na área escolhida para pesquisar, indicando as rupturas ou os 

aperfeiçoamentos ainda necessários, para os quais a pesquisa a realizar-se 

buscará contribuir. 

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO/ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

Nome: 

Local:  

Município: 

Profº  Orientador: 

 

 

CARACTERÍZAÇÃO DO EVENTO 
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Horário inicio:                     Horário término:                      Total de horas:  

 

Relato das atividades realizadas: 

 

Total de pessoas atendidas pelo Projeto: 

 

Instituições que receberam atendimento: 

 

Número de encontros realizados no bimestre: 

Fotos: 

 

 AVALIAÇÃO DISCENTE DA RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE ATUAÇÃO E 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA (texto informativo contendo resultados e 

conclusão) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

AVALIAÇÃO DISCENTE DA RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE ATUAÇÃO E 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA (texto informativo contendo resultados e 

conclusão)
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ANEXO 03: PROSPOSTA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OU 

SOCIAIS 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU � UNIGUAÇU 

 

 

 

NOME(S) COMPLETO(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA � PR 

2018 
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NOME(S) COMPLETO(S) 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA � PR 

2018 

SUMÁRIO 

O presente projeto faz parte a proposta de 

desenvolvimento de horas sociais/horas 

complementares do curso de___________ 

das Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

Professor Orientador: 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Consiste na explicação sucinta, porém completa, das razões teóricas 

e/ou práticas que tornam relevante a realização da pesquisa. Explicita a área 

de conhecimento em que se insere a pesquisa a ser realizada (educação 

escolar, formação de professores, história das Normas técnicas: elaboração e 

apresentação de trabalho acadêmico-científico educação, filosofia da 

educação, tecnologias de informação e comunicação, currículo eTCC.), bem 

como o assunto escolhido para estudo (indisciplina, formação continuada, 

material didático, em que contexto, com quais pessoas, que nível ou série ...). 

  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Justifica e fundamenta as razões da escolha do assunto, indicando 

questionamentos sobre as práticas e teorias existentes nesse universo, bem 

como articulando-os às necessidades de realização da pesquisa. O autor 

posiciona-se criticamente frente aos princípios e produtos científicos já 

constituídos na área escolhida para pesquisar, indicando as rupturas ou os 

aperfeiçoamentos ainda necessários, para os quais a pesquisa a realizar-se 

buscará contribuir. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

São definidos a partir do(s) problema(s) proposto(s). Representam a 

operacionalização da pesquisa. São explicitados, geralmente, por meio de 
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verbos no infinitivo, de forma direta, com termos claros, precisos e coerentes 

com o que se pretende observar, desvelar, analisar, interpretar, discutir, propor 

eTCC. Subdividem-se em geral (descreve o que se pretende com a pesquisa) e 

específicos (descrevem os passos para a realização do objetivo geral). 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Consiste no relato detalhado dos procedimentos que se planejam 

realizar para resolver o problema proposto. Cada objetivo específico deve estar 

contemplado na metodologia, constituindo uma descrição dos passos e 

técnicas que serão utilizados na execução da pesquisa. 

Para tal, o pesquisador deve estar certo da compatibilidade entre o 

objeto de estudo e o tipo de pesquisa e o enfoque teórico-metodológico a 

serem utilizados. Descrição do universo: apresentar as características gerais 

dos sujeitos participantes (casuística): quantos, quem, sexo, idade eTCC.; do 

corpus: documentos, outros produtos como vídeos, materiais didáticos eTCC.; 

e do(s) local(is): escola ou outros locais de atuação, bairro, cidade eTCC. 

Explicitar os critérios para a escolha da mostra. 

Material e instrumentos para coleta de dados: o processo de coleta de 

dados pode-se dar por meio de instrumentos, questionários, formulários, 

protocolos de avaliação, entrevistas, depoimentos, observação, experimentos, 

entre outros. 

Análise de dados: o pesquisador deve apresentar uma breve descrição 

do modo de organização das informações encontradas (em seus aspectos 

significativos reunidos em categorias de análise e/ou nos aspectos 

quantitativos, estatísticos). 

 

5 RECURSOS  

Recursos Humanos: (todas as pessoas envolvidas no projeto) 
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Recursos Materiais: (todos materias utilizados) 

6 CRONOGRAMA 

 

É o planejamento das atividades que serão desenvolvidas em cada 

etapa da pesquisa. Deve ser estruturado em meses ou em semanas, 

contemplando a apresentação e a defesa do trabalho (alguns itens podem ser 

desenvolvidos em datas sobrepostas). A elaboração e o cumprimento do 

cronograma são essenciais para que o trabalho se desenvolva no tempo 

estipulado. O cronograma ajuda na monitoração do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: FICHA DE AVALIAÇÃO SUPERVISOR DO ESTÁGIO I 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

DO CURSO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA: 

ÁREA__________________________  

Concedente de Estágio: 

Estagiário: 

Esta avaliação visa acompanhar o desempenho do estagiário. 
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Aspectos a serem 
considerados 

Avaliação do Estágio 

 Ótimo 
(10 pontos) 

Muito 
Bom 

( 7 pontos) 

Bom 

(5 pontos) 
Regular  
(3 pontos) 

Insuficiente  
(1 ponto) 

1. Assiduidade; 
pontualidade e 
responsabilidade. 

  
 

  

2. Vestuário; Discrição; 
Cooperação; 
Relacionamento com a 
equipe. 

  

 

  

3. Iniciativa; Segurança; 
Observação rotinas;    

 
  

4. Planejamento das 
Atividades   

 
  

5. Economia de Material      

6. Conhecimento técnico       

7. Conhecimento 
científico  

     

8. Aceitação das 
Orientações 

     

9. Habilidade Técnica      

10.Respeito      

                 NOTA FINAL  

 

  

Observações sobre o estagiário, durante a realização das atividades de 

estágio: 
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Data de Término do Estágio 

 

_______/__________/_______
__ 

_____________________________________
___ 

Carimbo e assinatura do Supervisor de 
Estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: PLANILHA DE FREQÜÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

CURSO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA 

PLANILHA DE FREQÜÊNCIA DE ESTÁGIO 

Estágio supervisionado em _____________________________________________________ 

Aluno: ________________________________ Local de estágio: ________________________ 

 

Data Horário Entrada Horário Saída Ass. Estagiário Ass. e carimbo 

Supervisor 
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