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APRESENTAÇÃO 

 
Cumprimos o privilégio de apresentar o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR. 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR está fundamentado em uma 

filosofia de educação que tem como meta maior a implantação de IES 

comprometida com a qualidade do ensino, tendo em vista a formação 

de profissionais altamente qualificados para o exercício profissional, com 

profundo respeito ético e compromisso social que sobrepuje às 

formações convencionais. 

Para que alcancemos o pressuposto filosófico acima, atuamos 

norteados por um espírito que a tudo fundamenta, qual seja, o ensino 

pelo ensino e pelo progresso, sem mercantilismo ou fins meramente 

financeiros. Os aspectos financeiros estão presentes apenas como meio 

- não é o nosso fim. 

Além do mais, o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR visa praticar o 

ensino de modo a que se torne paradigma de formação na região, 

cumprindo em nível de excelência o seu compromisso de formadora 

profissional, conseguindo com isso contribuir para a qualidade de vida, 

sucesso profissional e garantia de contentamento pleno a todos que nela 

estudarem, bem como a todos os assistidos pelos nossos egressos. 

Especificamente, o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR possui cursos 

que representam clamores da população da cidade e região, vez que 

não encontram possibilidades de formação satisfatória em algumas 

áreas. Ministramos cursos que se traduzem em garantias de sucesso, 

firmadores de esperança, certeza de dias melhores e promissor futuro 

para a cidade e região. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR visa ser um “divisor de águas” 

na sociedade do noroeste fluminense, em termos de ministradoras de 

cursos superiores, não com o intuito de menosprezar quaisquer outras 

instituições, mas pelo compromisso social e com a cidadania. Estamos 
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certos de que marcamos a Cidade e região de maneira que todo o 

ensino superior de Itaperuna tenha o ministrado pelo CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR como meta e o nosso modo de trabalhar e 

ensinar se apresente como crescente e continuamente sujeito ao 

aperfeiçoamento. 

IDENTIFICAÇÃO 

A Sociedade Universitária Redentor – SUR – é uma Sociedade Civil 

– Pessoa Jurídica de Direito Privado – com fins lucrativos, apolítica, de 

natureza privada, registrada no Registro Civil de Pessoas. 

Jurídicas – Cartório do 12º Ofício de Niterói - RJ sob o nº 37995, 

Protocolo A, registrado sob o nº de ordem 2114 do Livro A-3, com CNPJ 

n.º 03.596.799/0001-19. 

A Sociedade Universitária Redentor – SUR - apresenta uma situação 

fiscal e para-fiscal regular, conforme documentação pertinente, a qual 

se encontra à disposição dos órgãos competentes em seu arquivo: 

Certidão de Regularidade do INSS (CND); FGTS: Certidão de 

Regularidade; PIS: Certidão Negativa de Dívidas e Protestos expedida por 

cartório específico; Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais, 

expedida pela Prefeitura Municipal de Itaperuna - RJ; e Certidão de 

Quitação de Tributos Federais administrados pela Secretaria da Receita 

Federal. 

Localização da SUR 

A Sociedade Universitária Redentor – SUR - localiza-se na Av. 

Presidente Dutra, n. 1.155, Bairro Cidade Nova, Itaperuna/RJ, CEP 

28.300-000. Telefone (22) 38110111. 

 
Estrutura Organizacional da SUR 

A Sociedade Universitária Redentor – SUR - tem a seguinte estrutura 

organizacional: 

Presidente 

Virgilio Deloy Capobianco Gibbon 

Diretores 
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Flavio Cunha de Carvalho 

Anibal José Grifo de Sousa 

Denis Del Bianco 

Luis Andre Carpinteiro Blanco 

Lelio de Souza Junior  

 

Localização do Centro Universitário Redentor 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR se localiza na Av. Presidente 

Dutra, n. 1.155, Bairro Cidade Nova, Itaperuna/RJ, CEP 28.300-000, 

telefone (22) 38110111. 

 
Estrutura Organizacional do Centro Universitário Redentor 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR tem a seguinte 

estrutura organizacional: 

I – Os órgãos consultivos, normativos e deliberativos superiores: 

a) Conselho Superior (CONSUP) 

b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) 

 

II – Os órgãos autônomos superiores: 

a) Ouvidoria 

b) Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 

III – Os órgãos da administração superior: 

a) Reitoria 

b) Pró-Reitoria de Graduação 

c) Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização 

d) Pró-Reitoria de Administrativo-Financeira 

 

IV – O órgão regulatório superior: 

a) Procuradoria Institucional (PI) 

 

V – Os órgãos executivos: 

a) Coordenações dos Cursos de Graduação 

b) Coordenação de Pós-graduação  

c) Coordenação de Pesquisa 

d) Coordenação de Extensão 

e) Núcleo de Inovação e Empreendedorismo 

f) Núcleo de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização 

g) Núcleo de Empregabilidade 

 

VI – Os órgãos deliberativos dos cursos/programas acadêmicos: 

a) Colegiados dos Cursos de Graduação 

b) Colegiados dos Cursos de Pós-graduação 

 

Os órgãos suplementares: 

a) Núcleo de Experiência Discente (NED) 

b) Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) 

c) O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 

d) Secretaria Geral 
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e) Biblioteca  

f) Setores administrativos 

f) Laboratórios de Ensino 

 

Compõem ainda a estrutura acadêmico-administrativa da Instituição os Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDEs) de cada curso de graduação e de pós-graduação e as comissões 

internas criadas para fins específicos pela Reitoria, de caráter temporário ou permanente. 

 
Quadro 1: Distribuição de Cursos, Coordenadores, Modalidade e Grau. 

CURSO COORDENADOR MODALIDADE GRAU 

Arquitetura e 

Urbanismo 

 

Flávia de Souza Royse 

 

Presencial 

 

Bacharelado 

 

Ciências Biológicas 
Aline Cunha Gama Carvalho 

 

Presencial 

 

Licenciatura 

 

Ciências Biológicas 
Aline Cunha Gama Carvalho 

 

Presencial 

 

Bacharelado 

 

Direito 
Maria Luiza Lacerda 

Carvalhido 

 

Presencial 

 

Bacharelado 

Enfermagem Kamila Dodo Muller Presencial Bacharelado 

Engenharia Civil Eusinia Louzada Pereira Presencial Bacharelado 

Engenharia Elétrica Eusinia Louzada Pereira Presencial Bacharelado 

Engenharia 

Mecânica 

Eusinia Louzada Pereira Presencial Bacharelado 

Fisioterapia Jose Elias Filho Presencial Bacharelado 

Fonoaudiologia Janaina Breitas Da Silva Presencial Bacharelado 

Medicina Renata Gontijo Amil Presencial Bacharelado 

Nutrição Vagner Rocha Simonin de 

Souza 

Presencial Bacharelado 

Psicologia Renata Domingues Goncalves 

Caveari De Sousa 

Presencial Bacharelado 

Serviço Social Jaqueline de Melo Barros Presencial Bacharelado 

Sistemas de 

Informação 

Jamil Bussade Neto Presencial Bacharelado 
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Quadro 1: Distribuição de Cursos, Coordenadores, Modalidade e Grau.  
(conclusão). 

 

CURSO COORDENADOR MODALIDADE GRAU 

Educação Física Douglas Alves Ferreira EaD Bacharelado 

Engenharia Civil Eusinia Louzada Pereira      EaD Bacharelado 

Geografia Jaqueline de Melo Barros EaD Licenciatura 

    

Fonte: os autores. 
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1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 
1.1 Missão 

 
Onde quer que estejamos, nós transformamos vidas através da 

educação. 

1.2 Visão 

 

Figurar entre os cinco melhores Centros Universitários do país até 

2023. 

 

1.3 Valores 

 
• Ética; 

• Competência; 

• Profissionalismo; 

• Compromisso; 

• Proatividade; 

• Meritocracia; 

• Respeito; 

• Inovação; 

• Credibilidade. 

 
1.3.1 Objetivos estratégicos 

 
CLIENTE: Sermos reconhecidos e lembrados pela qualidade de 

nossos serviços e relacionamentos. 

PESSOAS: Buscar o desenvolvimento de cada colaborador no 

sentido de manter e ampliar as suas competências. 

PROCESSOS: Definir, desenvolver e aperfeiçoar continuamente 

nossos processos de atendimento aos clientes, parceiros e mercado. 

GESTÃO: Ter uma percepção clara do nosso estilo de gestão e de 

liderança e sermos percebidos assim pelo mercado. 
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1.4 Histórico de desenvolvimento da instituição 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR é mantido pela SOCIEDADE 

UNIVERSITÁRIA REDENTOR, Sociedade Civil, de direito privado, constituída 

na forma de associação, com fins puramente educacionais. 

Esta Sociedade nasceu da visão de empreendedores e 

educadores com vocação para viabilizar o desenvolvimento significativo 

das cidades do interior. Com este propósito, esta entidade, fundada em 

1997, foi objeto de consulta sobre a possibilidade de instalação de uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) na Cidade de Itaperuna/RJ que tivesse 

alcance microrregional. 

A consulta visando à implantação do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR decorreu da constatação do êxodo das potencialidades 

culturais, êxodo esse que consiste no abandono da região pelos jovens 

com capacidades para ingresso no Ensino Superior, que após tê-lo 

concluído, não retornam para suas cidades de origem, impedindo a 

inclusão de novas ideias e de empreendedorismo, o que acaba por 

manter a maioria das cidades dessa grande região com o mesmo 

modelo socioeconômico de meio século atrás. 

Esta visão da necessidade de reverter esse quadro remonta a 1984, 

quando da vinda de um dos atuais dirigentes desta Instituição para esta 

região, ocasião em que ele começou a se mobilizar para que, no futuro 

(para aquela época), fosse possível um empreendimento que viesse 

redirecionar os rumos da economia e sociedade desta grande região, 

cooperando, inclusive, para o desafogar dos meios urbanos (grandes 

cidades), tradicionalmente área de imigração. Desse modo, Itaperuna e 

região, ainda áreas de emigração, seriam, em breve, área de imigração 

e prosperidade. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR iniciou suas atividades em 

2002, tendo sido autorizado como “Faculdade Redentor”, nas instalações 

da Faculdade Teológica Batista de Itaperuna, com seis cursos de 

graduação: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Nutrição, 
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Fonoaudiologia, Ciências Biológicas e Serviço Social. Em pouco tempo as 

instalações ficaram insuficientes e foi necessário agregar dois novos 

prédios. O primeiro no centro da cidade – antigo shopping Bedim, 

abrigou os cursos de engenharia. O segundo em frente ao prédio inicial 

– antigo Hospital da Criança, abrigou parte dos cursos de saúde. 

Em 2003, ainda como Faculdade Redentor iniciou os cursos de pós- 

graduação lato sensu em sua sede em Itaperuna. Em seguida, começou 

com a ministrar os cursos de pós-graduação presenciais fora de sede, 

tendo como demanda inicial os cursos de Pós Lato Sensu em Saúde da 

Família e Medicina Intensiva. 

Em dezembro de 2006, caminhando para o crescimento 

Institucional passa a oferecer dois novos cursos: Fisioterapia e Sistemas de 

Informação. 

Em 2007, uma nova visão estratégica impulsiona a expansão da IES 

para uma nova sede unificando os seus campi. Desta forma, foi fechado 

contrato para adequação do prédio situado na Rodovia BR 356, na 

entrada da cidade para atender a demanda de todos os cursos 

oferecidos. Em janeiro de 2008, ocorre a mudança para a nova sede, 

dando início a uma nova fase, com a implantação de mais quatro novos 

cursos: Engenharia de Produção, Administração, Enfermagem e 

Arquitetura e Urbanismo. 

Com o crescimento institucional e a nacionalização dos cursos de 

pós-graduação do Centro Universitário Redentor, de acordo com a 

demanda institucional, há uma reestruturação no Departamento de 

Tecnologia da Informação, a fim de adequar as existentes e fornecer 

novas plataformas de apoio pedagógico a distância aos cursos 

presenciais. No ano de 2009, foi institucionalizado a Coordenadoria 

Nacional de ensino a Distância, para apoiar técnica e academicamente 

todos os cursos da Instituição. 

Em 2012, a Sociedade Universitária Redentor comemora o início 

das atividades da segunda Instituição de Ensino Superior, desta vez, 

sediada em Campos dos Goytacazes, chamada Faculdade Redentor de 
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Campos, com 7 cursos de graduação a saber: Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção, Administração, Nutrição, Enfermagem, Serviço 

Social e Tecnólogo em Marketing. 

E ao mesmo tempo diante do amadurecimento institucional, a 

Sociedade Universitária Redentor, através da sua mantida ainda 

Faculdade Redentor, e com a região sendo a grande fornecedora de 

mão de obra para as plataformas a serviço da Petrobrás na Bacia de 

Campos e a construção do Super Porto do Açu, que será o maior porto 

do Brasil, observou-se muitas pessoas perdendo a oportunidade de cursar 

o ensino superior presencial por trabalharem em regime de escala 

embarcados nas plataformas de petróleo. Para atender principalmente 

a este perfil de aluno, ainda em 2012, deu início a dois grandes projetos 

na sua sede em Itaperuna, protocolando primeiro no e-MEC o 

Credenciamento do Educação a Distância (EaD) com dois cursos nas 

áreas de exatas. E em seguida a partir da experiência no oferecimento 

de cursos de Pós-graduação lato Sensu na área de Estratégia de Saúde 

da Família, Medicina intensiva e outros, com uma demanda regional e 

nacional reprimida, amparado na visão da comunidade acadêmica e 

com um projeto inovador pautado nas novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) a ser aprovada e homologado no Conselho Nacional 

de Educação (CNE), foi protocolado no e-MEC o processo de abertura 

do curso de Medicina, que teve duração de 3 anos, tendo sido 

submetido a todas as avaliações necessárias e obtendo sucesso em 

todas, culminando então na portaria de autorização publicada em julho 

de 2015. 

Em 2014 a Faculdade Redentor foi Credenciada em sua sede e 

no Polo de Campos dos Goytacazes para oferecimento dos cursos de 

Engenharia Civil e de Engenharia de Produção em dois na modalidade 

à distância. E nesse ritmo de crescimento institucional e amparada nas 

notas obtidas pelos seus cursos nos últimos ciclos avaliativos e na 

Instrução Normativa nº 4 de 31 de maio de 2013, recebeu dispensa de 

três avaliações in loco, com autorização imediata de três cursos: 
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Licenciatura em Ciências Biológicas, Ciências Contábeis e Engenharia 

Elétrica. No mesmo ano, protolocou no e-MEC o processo de autorização 

do curso de Psicologia, tendo sido autorizados em 2016 e o processo de 

transformação da organização acadêmica, pleiteando o status de 

Centro Universitário, tendo sido autorizado o Credenciado, através da 

Portaria 766 em 22 de junho de 2017. 

Nos anos de 2016 e 2017 a Sociedade Universitária Redentor, iniciar 

as atividades de duas novas mantidas, com a mesma visão 

empreendedora de desenvolvimento regional, a saber a Faculdade 

Redentor de Paraíba do Sul, com sede no município de Paraíba do Sul, 

estado do Rio de Janeiro, com os cursos de Engenharia Civil, Engenharia 

Mecânica, Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo e Serviço 

Social e Faculdade Redentor Metropolitana, no município de 

Queimados, no estado do Rio de Janeiro, com os cursos de Engenharia 

Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção, Pedagogia e 

Educação Física. 

Em 2018, com o crescimento do EaD e diante da sua autonomia o 

Centro Universitário Redentor cria 10 novos cursos no modalidade à 

distância, tendo como espelho a experiências dos cursos na modalidade 

presencial, são eles: Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura e 

Urbanismo, Pedagogia, Educação Física, História, Teologia, Letras, 

Geografia e Tecnólogo em Recursos Humanos e 20 novos polos em 

cidades estratégicas: Angra dos Reis, Barra Mansa, Cabo Frio, Macaé, Rio 

das Ostras, Macaé, Itaboraí, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Volta 

Redonda, Paraíba do Sul, Queimados, Cariacica, Cachoeiro do 

Itapemirim, Presidente Kenedy, Vila Velha, Leopoldina, Muriaé e Palmas. 

Inicia-se também no e-MEC o processo de abertura do Curso de 

Odontologia na modalidade presencial. 

Em 2019, integram ao Centro Universitário Redentor, na 

modalidade presencial, mais dois novos: Medicina Veterinária e 

Educação Física. 
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A Pós-Graduação da Centro Universitário Redentor, vinculada à 

Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da IES, passou em 2018 por 

uma grande reestruturação, para fortalecer o crescimento que tem 

superando todas as expectativas para o cenário atual. Atualmente, a 

Pós-Graduação conta com mais de 180 cursos em andamento, tanto na 

modalidade presencial como na modalidade a distância, tendo turmas 

oferecidas em quase todos os Estados do Brasil, sendo 28 turmas em 

andamento do curso de Medicina Intensiva, ministrado em parceria com 

a Associação Médica Brasileira Intensiva (AMIB). 

O ano de 2019 foi um grande marco para a instituição que 

passou a fazer parte do Grupo Afya Educacional, com transição 

iniciada no ano seguinte. Com foco em educação em saúde, a Afya 

Educacional é uma empresa de capital aberto internacional com 

grande portfólio de produtos e projetos focados nas diversas etapas 

de formação do profissional de Medicina. Com a integração de 

negócios e de rotinas operacionais, a UNIREDENTOR, ao longo de 

2020, passou por um processo de reavaliação de suas unidades e sua 

fusão ou incorporação com outros setores e escolas do grupo. 

Impactada pelos desdobramentos da pandemia de COVID-19, a 

UNIREDENTOR reposicionou-se no mercado, optando pela 

descontinuação imediata de seus cursos deficitários, sem turmas de 

concluintes e com pelo menos dois ciclos de captação infrutíferos. 

Além disso, todos os cursos de graduação foram reavaliados para 

aumentar a sua sinergia por área macro de conhecimento, e 

ampliação de oportunidades de formações transversais com um ciclo 

comum de unidades curriculares optativas com foco em inovação e 

empreendedorismo, linguagem e expressão, cultura e sociedade. 

Nesse contexto, o Grupo optou por encerrar suas atividades em 

Queimados, Paraíba do Sul e Campos dos Goytacazes. 

Com a concentração e aumento da base de alunos, tanto pelas 

transferências das unidades descontinuadas como de outras unidades 

do Grupo Afya, iniciou-se a reestruturação do setor EaD, que foi 

renomeado como Núcleo de Ensino à Distância (NEAD), assumindo 

um papel essencial nos processos seletivos dos cursos – devido ao 
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isolamento social – além de se consolidar como unidade prestadora 

de serviço para a graduação, pós-graduação e extensão da 

UNIREDENTOR, e para outras unidades do grupo com a oferta de 

disciplinas e suporte à eventos online. 

Em meados de 2021, com a aquisição da Unigranrio – IES 

privada com mais de 50 anos de atuação no ensino superior, 

localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro – uma estrutura 

de EAD nacional foi incorporada ao grupo, possibilitando a melhora na 

oferta de polos, e uma captação suficiente para a constância na 

oferta de unidades curriculares, levando a um rearranjo nacional de 

concentração de cursos de oferta existente na nova adquirida. Com 

isso, alguns dos cursos EaD oferecidos pela UNIREDENTOR foram 

migrados para a Unigranrio, inclusive com o compartilhamento do 

acervo virtual dos cursos. 

Sendo parte de um grupo educacional nacional e dinâmico, a 

UNIREDENTOR integra um ecossistema colaborativo que permite a 

ampliação e arrojo de projetos educacionais de ponta, partilhando e 

contribuindo com outras escolas e projetos, visando o futuro da 

educação superior no Brasil, como por exemplo o pedido de 

autorização dos cursos de Enfermagem e Direito à distância. 

 

1.5 Objetivos e metas institucionais objetivos institucionais 

 
• Empreender um processo educativo que favoreça o 

desenvolvimento dos seres humanos, dotando-os de 

capacidade crítica, de autonomia intelectual e 

comprometendo-os com a resolução dos problemas sociais 

deste novo século; 

• Ampliar a inserção social mediante uma articulação cada vez 

mais intensa com o contexto regional e nacional; 

• Incrementar a qualificação de seu corpo docente e técnico, 

com vista a viabilizar a associação entre a qualificação 

acadêmica com o compromisso social da instituição; 

• Assegurar o cumprimento de sua missão institucional enquanto 
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instituição de ensino superior voltada para a cidadania, através 

da realização dos estágios curriculares; 

• Promover atividades extensionistas que possam contribuir para o 

desenvolvimento, tanto da cidade, dos municípios em derredor, 

como em todo o país, através de projeto de Extensão que 

garantam a participação da sociedade como um todo; 

• Consolidar cursos que possam atender às carências nas áreas de 

saúde, educação, tecnologia e social, notadas nas cidades da 

região; 
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• Implantar cursos que possam atender às carências nas áreas de 

saúde, educação, tecnologia e serviços notadas nas cidades da 

região, nas modalidades presencial e à distância; 

• Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação que gerem 

empreendedorismo que, em médio prazo, altere o desenho 

socioeconômico regional e nacional; 

• Incrementar projetos que envolvam os alunos em atividades 

que, além do seu crescimento acadêmico, redunde em 

benefícios sociais; 

• Implementar projetos de pesquisa voltados para as 

necessidades dos meios de produção regional e nacional; 

• Oferecer todas as facilidades técnicas, espaciais e intelectuais 

para atendimento dos portadores de necessidades especiais, 

viabilizando a inclusão plena dos tais na academia, na 

sociedade e na cidadania; 

• Formar profissionais que se adequem às exigências do mercado 

de trabalho. 

1.6 Metas do Centro Universitário Redentor 

 
1 - Infraestrutura 

• Investir na atualização permanente de recursos tecnológicos 

inovadores; 

• Investir na instalação de novos laboratórios requeridos nos 

projetos pedagógicos dos cursos e na atualização e 

manutenção dos existentes; 

• Investir na atualização dos acervos físico e, preferencialmente, 

virtual da biblioteca; 

• Fazer a manutenção do patrimônio existente e adequações à 

legislação vigente; 

• Melhoria da infraestrutura de atendimento aos docentes, 

visando a disponibilização de alternativas para a criação de 
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materiais didáticos, para a capacitação pedagógica e apoio 

administrativo; 

• Ampliação da estrutura física do novo prédio para implantação 

de novos projetos de instalação acadêmica e de apoio; 

• Ampliação nas instalações dos polos de Educação a Distância, 

especialmente na atualização do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) e na estruturação das bibliotecas, 

laboratórios, tecnologia e pessoas. 

 
2 - Gestão Administrativa 

• Incrementar políticas e ações que enfatizem e 

consolidem a Responsabilidade Social Institucional; 

• Atualizar e aperfeiçoar os módulos de gestão do sistema 

acadêmico da IES 

– Portal do Aluno; 

• Fortalecer o sistema de registro acadêmico em todos os âmbitos 

de ensino da IES; 

• Investir no desenvolvimento e na aquisição de novas tecnologias 

de mediação; 

• Fortalecimento do Núcleo de Acessibilidade (NA). 

 

3 - Corpo Docente, Administrativo e Discente 

• Aperfeiçoar e desenvolver o Pessoal Docente, Tutores e Técnico- 

Administrativo; 

• Atualizar as Políticas de Incentivo e da Projeção de Carreira 

(Docente e Administrativa); 

• Manter a evolução proposta dos indicadores de qualidade 

legais para o Corpo Docente no tocante à titulação e à 

integralização de jornada de trabalho; 

• Estabelecer políticas e expandir programas que facilitem o 

acesso ao Ensino Superior, bem como maior estímulo e incentivo 
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aos alunos para o desenvolvimento das atividades de ensino, 

iniciação científica e extensão; 

• Ampliar e fortalecer os programas de atendimento aos 

estudantes – Núcleo de Experiência Discente (NED), desde a 

captação, permeando por políticas de gestão da 

permanência, culminando com o acompanhamento e 

alocação do egresso; 

• Ampliação das alternativas de financiamento estudantil e 

parcerias com outros setores da sociedade; 

• Aprimorar o desenvolvimento de Material Didático Mediacional, 

com implementação do Plano de Desenvolvimento Individual. 

 
4 - Graduação 

• Ampliar a oferta de cursos presenciais de Bacharelado na área 

de Saúde, especificamente Odontologia; 

• Ampliar a oferta de cursos presenciais de Bacharelado na área 

de Ciências Sociais, Negócios e Direito; 

• Ampliar a oferta de cursos de Tecnologia nas Áreas de Gestão e 

Negócios, Engenharia e Tecnologia da Informação; 

• Ofertar cursos presenciais de Bacharelado nas Áreas de Gestão 

e Negócios, Engenharia e Tecnologia da Informação; 

• Criar cursos de Licenciaturas e Programa Especial de Formação 

de Docentes (FORDOC) nas diversas áreas; 

• Obter Recredenciamento para o Ensino a Distância; 

• Obter o Reconhecimento dos Cursos de Graduação na 

modalidade a Distância e Presencial; 

• Criar Polos de EaD; 

• Criar cursos de EaD de Bacharelado, Tecnologia, Licenciatura, 

FORDOC nas áreas de Gestão e Negócios, Engenharia e 

Tecnologia da Informação, Saúde e Educação. 
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5 - Pós-graduação 

• Ampliar a oferta de cursos de especialização – pós-graduação 

lato sensu tanto na modalidade presencial como na 

modalidade à distância 

• Ofertar novos cursos de Especialização - pós-graduação lato 

sensu - alinhados com as avaliações e as pesquisas de mercado, 

que expressem as necessidades sociais e de formação dos 

egressos da Graduação, presenciais e a distância; 

• Expandir convênios e parcerias interinstitucionais ou corporativos 

para formação continuada em nível de Especialização – pós- 

graduação lato sensu, criando assim unidades de atendimento; 

• Consolidação do Programa de Pós-graduação lato sensu 

visando a criação do Programa de Pós-graduação stricto sensu. 

 

6 - Pesquisa e Iniciação Científica Tecnológica 

• Consolidação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) para atender 

as atividades de extensão e pesquisa, dos cursos de graduação 

e pós-graduação da faculdade; 

• Consolidação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

para atender as atividades de extensão e pesquisa, dos cursos 

de graduação e pós-graduação do Centro Universitário; 

• Fomentar a inovação tecnológica promovendo e investindo em 

patentes oriundas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

Iniciação Científica e afins, bem como o fomento de projetos 

inovadores na criação de Startups e outros; 

• Consolidação do Comitê de Pesquisa e Iniciação Científica 

(CPIC) para atender as atividades de extensão e pesquisa, dos 

cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário; 

• Manter a promoção dos Congressos de Iniciação Científica 

(CIC), os Laboratórios de Empreendedorismo, dos Seminários de 

cursos e da publicação de seus anais; 
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• Aumentar e desenvolver as atividades de Pesquisa e Iniciação 

Científica nos projetos existentes e com a criação de novos 

projetos e grupos de estudos dentro das linhas de pesquisa pré- 

estabelecidas pela Instituição; 

• Aumentar e desenvolver as atividades de pesquisa e Iniciação 

Tecnológica (Parque Tecnológico) nos projetos existentes e com 

a criação de novos projetos e grupos de estudos dentro das 

linhas de pesquisa pré-estabelecidas pela Instituição; 

• Expandir os investimentos em promoção de eventos científicos e 

em criação de espaços virtuais de publicação científica 

destinados a professores e alunos, sobretudo nas participações 

de editais públicos; 

• Consolidar, manter e incrementar a publicação da revista 

científica institucional “REVISTA INTERDISCIPLINAR DO 

PENSAMENTO CIENTÍFICO - REINPEC”. 

 
7 - Extensão 

• Expandir a oferta de cursos de extensão, presencial e EaD; 

• Manter e ampliar a promoção de Encontros e Semanas dos 

Cursos; 

• Promover Workshops diversos; 

• Manter a promoção e participação em visitas técnicas, feiras e 

torneios; 

• Ampliação e consolidação da Clínica Escola – Centro de 

Atendimento Clínico de Itaperuna (CACI); 

• Ampliação e consolidação do Escritório Escola; 

• Implantação e consolidação do Núcleo de Práticas Jurídicas 

(NPJ); 

• Crescimento de ações nas UBS com proposta interdisciplinar; 

• Fomentar projetos sociais e de suporte à comunidade. 
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8 - Diversidade, Meio Ambiente, Memória Cultural, Produção 

Artística e Patrimônio Cultural 

• Promover intervenções na região geográfica de inserção da IES; 

• Promover atividades culturais e artísticas; 

• Participar de Conselhos Municipais Regionais e Conselhos de 

Classes referidos a estes temas; 

• Manter o incentivo à participação em eventos e promoções 

referidos a estes temas; 

• Incentivar a Memória Cultural e a preservação do Patrimônio 

Cultural do Município; 

• Promover atividades e campanhas voltadas para expansão da 

consciência ambiental. 

 
9 - Ações Institucionais voltadas para o Desenvolvimento 

Econômico e Social 

• Implantar as Rodadas de Negócios (Empreendentor); 

• Implementar o Projeto Desafios e Soluções; 

• Manter a participação em semanas de promoção ao 

Desenvolvimento Regional; 

• Manter a participação em Agências de Desenvolvimento; 

• Manter a estratégia de gestão econômico-financeira 

adequada ao perfil de renda potencial da sua área de 

abrangência; 

• Manter a política de parcerias com os setores produtivos para 

inclusão e manutenção de estudantes por meio de bolsas de 

estudo; 

• Ampliação e fortalecimento das parcerias com empresas, 

instituições públicas e privadas, movimentos sociais, 

comunidades e agremiações religiosas para programas de 

estágio curricular dos cursos de graduação. 
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10 - Ações de Responsabilidade Social 

• Manter a participação em iniciativas de responsabilidade Social; 

• Promover eventos com o cunho da responsabilidade social; 

• Incentivar a promoção por parte do corpo discente, docente e 

técnico administrativo de campanhas e ações de 

responsabilidade social; 

• Promover a inclusão digital; 

• Manter prestação de serviço de caráter educacional com 

função social; 

• Aderir aos programas governamentais de estímulo à educação 

superior; 

• Aderir aos programas governamentais de estímulo à educação 

profissional; 

• Consolidação do Projeto “Gesto Concreto”; 

• Consolidação do Projeto “Portas Abertas Redentor”. 

 

11 - Ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos 

e igualdade étnico-racial e combate a qualquer tipo de discriminação 

• Participar de Conselhos Municipais Regionais e Conselhos de 

Classes referidos a estes temas; 

• Promover Seminários sobre estes temas; 

• Manter nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) a temática, 

direitos humanos e igualdade étnico-racial, cultura africana e 

indígena, bem como combate a qualquer tipo de 

discriminação, como componente curricular obrigatório/ 

optativo. 

 
12 - Comunicação com as comunidades externa e interna 

• Manter mecanismos de transparência institucional e ouvidoria; 

• Manter atualizada a comunicação com as comunidades 

internas e externas; 

• Garantir a transparência nas comunicações; 
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• Publicar os resultados das avaliações institucionais, 

autoavaliações institucionais e avaliações de cursos; 

• Manter atualizados e implantar novos canais de comunicação; 

• Manter atualizados os meios eletrônicos de comunicação 

incentivando o uso de tecnologias inovadoras. 

1.6.1 Descrição dos objetivos e quantificação das metas 

 
Os dados contidos no quadro descrevem os objetivos e 

quantificação das metas: 

Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas. 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Empreender um 

processo educativo que 

favoreça o 

desenvolvimento dos 

seres humanos, 

dotando-os de 

capacidade crítica, de 

autonomia intelectual e 

comprometendo-os 

com a resolução dos 

problemas sociais deste 
novo século; 

 

 

 
Investir na atualização 

permanente de 

recursostecnológicos 

inovadores; 

 

 
 

Convênios firmados 

com - instituições 

públicas e privadas; 

Ampliar a inserção social 

mediante uma 

articulação cada vez 

mais intensa com o 

contexto regional e 

nacional; 

Investir na instalação de 

novos laboratórios 

requeridos nos projetos 

pedagógicos dos cursos 

e na atualização e 

manutenção dos 
existentes; 

 
 

Curso Relatório CPA; 

Incrementar a 

qualificação de seu 

corpo docente e 

técnico, com vista a 

viabilizar a associação 

entre a qualificação 

acadêmica com o 
compromisso social da 

instituição; 

 

 
Investir na atualização 

dos acervos físico e 

virtual da biblioteca; 

 
 

 
ENADE; 

Assegurar o 

cumprimento de sua 

missão institucional 

enquanto instituição de 

ensino superior voltada 

para a cidadania, 

através da realização 
dos estágios curriculares; 

 

 
Investir na atualização 

dos acervos físico e 

virtual da biblioteca; 

 
 

Projetos de 

Formação 

Continuada; 
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Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(continuação). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Promover cursos que 

possam contribuir para o 

desenvolvimento tanto 

da cidade dos 

municípios em derredor 

como em todo o país 

através de projetos de 

extensão que garantam 

a participação da 

sociedade como um 
todo; 

 
Ampliação da 

estrutura física do 

novo prédio para 

implantação de novos 

projetos de instalação 

acadêmica e de 

apoio; 

 
 

 

Projetos de Pesquisa 

e Extensão; 

 Investir nas instalações  

 dos polos de  

Consolidar cursos que 

possam atender às 

carências nas áreas de 

saúde, educação, 

tecnologia e social, 

notadas nas cidades da 

região; 

Educação a Distância, 

especialmente na 

atualização do 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e na 

estruturação das 

bibliotecas, 

 

 
Projetos Pedagógicos 

doscursos; 

 laboratórios,  

 tecnologia e pessoas;  

 Ampliar e fortalecer os  

   

Implantar cursos que 

possam atender às 

carências nas áreas de 

saúde, educação, 

tecnologia e serviços, 

notadas nas cidades da 

região, nas modalidades 

presencial e à distância; 

NED, desde a 

captação, permeando 

por políticas de 

gestão da 

permanência, 

culminando com o 

 
 

 
Relato Institucional; 

 acompanhamento e  

 alocação do egresso;  

Ampliar a oferta de 

cursos de pós- 

graduação que gerem 

empreendedorismo que 

em médio prazo altere 

desenho 

socioeconômico 

regional e nacional; 

 
Investir no 

desenvolvimento e na 

aquisição de novas 

tecnologias de 

mediação; 

 
 
 

Relatório da CPA; 

Incrementar projetos 

que envolvam os alunos 

em atividades que, além 

do seu crescimento 

acadêmico,   redunde 

em benefícios sociais; 

Ampliação das 

alternativas de 

financiamento 

estudantil e parcerias 

com outros setores da 

sociedade; 

 
Convênio firmados 

Parcerias com 

instituições públicas 

e privadas; 
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Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(continuação). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Implementar projetos de 

pesquisa voltados para 

as necessidades dos 

meios de produção 

regional e nacional; 

Incrementar políticas e 

açõ es que enfatizem 

e consolidem a 

Responsabilidade 

Social Institucional; 

Participação nas 

atividades 

comunitárias, 

regionais e 

nacionais; 

Oferecer todas as 

facilidades técnicas, 

espaciais e intelectuais 

para atendimento dos 

Portadores de 

Necessidades Especiais, 

viabilizando a inclusão 

plena dos tais na 

academia, na 

sociedade e na 
cidadania; 

 

 
Participar de 

Conselhos Municipais 

Regionais e Conselhos 

de Classes referidos a 

estes temas; 

 
 

 

Recredenciamento 

da IES para EaD; 

Formação de profissional 

que se adéque às 

exigências do mercado 

de trabalho. 

Manter o incentivo à 

participação em 

eventos e promoções 

referidos a estes 

temas; 

 

Abertura de Novos 

Pólos para EaD; 

 Incentivar a Memória 

Cultural e a 

preservação do 

Patrimônio Cultural do 

Município; 

 

Projeto Pedagógico 

dos cursos; 

 Promover atividades e 

campanhas voltadas 

para expansão da 

consciência 

ambiental; 

 
Sucesso dos cursos 

Egressos 

identificados; 

 Manter a participação 

em iniciativas de 

responsabilidade 

Social; 

Plano de expansão 

dos cursos de pós- 

graduação; 

 Promover eventos 

com o cunho da 

responsabilidade 

social; 

Convênios Firmados, 

participação em 

eventos da 

Comunidade; 
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Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(continuação). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 Incentivar a 

promoção por parte 

do corpo discente, 

docente e técnico 

administrativo de 

campanhas e ações 

de responsabilidade 

social; 

 

Promover a inclusão 

digital; 

Inserção nos 

projetos 

desenvolvidos pelas 

mais diversas 

instituições, fomento 

aos movimentos 

sociais, abrindo 

espaço para 

discussão do meio 

acadêmico; 

 Manter prestação de 

serviço de caráter 

educacional com 

função social; 

 
 

Projetos de Pesquisa; 

 
Aderir aos programas 

governamentais de 

estímulo à educação 

superior; 

 

Programa de 

acompanhamento 

do egresso. 

 
Aderir aos programas 

governamentais de 

estímulo à educação 

profissional; 

 

 
Consolidação do 

Projeto “Portas 

Abertas Redentor”; 

 

 
Manter mecanismos 

de transparência 

institucional e 

ouvidoria; 

 

 
Manter atualizada a 

comunicação com as 

comunidades internas 

e externas; 

 

 
Garantir a 

transparência nas 

comunicações; 
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Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(continuação). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 Publicar os resultados 

das avaliações 

institucionais, auto 

avaliações 

institucionais e 

avaliações de cursos; 

 

 
Manter atualizados e 

implantar novos 

canais de 

comunicação; 

 

 
Aperfeiçoar e 

desenvolver o Pessoal 

Docente, Tutores e 

Técnico- 

Administrativo; 

 

 
Atualizar as Políticas 

de Incentivo e da 

Projeção de Carreira 

(Docente e 

Administrativa); 

 

 
Manter a evolução 

proposta dos 

indicadores de 

qualidade legais para 

o Corpo Docente no 

tocante à titulação e 

à integralização de 

jornada de trabalho; 

 

 
Aprimorar o 

desenvolvimento de 

Material Didático 

Mediacional em 

outras mídias, com 

implantação de Plano 

de Desenvolvimento 

Individual; 
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Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(continuação). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 Manter mecanismos 

de transparência 

institucional e 

ouvidoria; 

 

 
Promover 

intervenções na 

região geográfica de 

inserção da IES; 

 

 
Promover atividades 

culturais e artísticas; 

 

 
Participar de 

Conselhos Municipais 

Regionais e Conselhos 

de Classes referidos a 

estes temas; 

 

 
Manter o incentivo à 

participação em 

eventos e promoções 

referidos a estes 

temas; 

 

 
Incentivar a Memória 

Cultural e a 

preservação do 

Patrimônio Cultural do 

Município; 

 

 
Promover atividades e 

campanhas voltadas 

para expansão da 

consciência 

ambiental; 

 

 
Manter e ampliar a 

promoção de 

Encontros e Semanas 

dos Cursos; 

 

 
Promover Workshops 

de inovações; 
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Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(continuação). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 Manter a promoção e 

participação em 

visitas técnicas, feiras 

e torneios; 

 

 
Promover Seminários 

sobre estes temas; 

 

 
Expandir a oferta de 

cursos de Graduação, 

presencial e EaD; 

 

 
Expandir a oferta de 

cursos de Extensão, 

presencial e EaD; 

 

 
Ampliação e 

consolidação da 

Clínica Escola – 

Centro de 

Atendimento Clínico 

de Itaperuna (CACI); 

 

 
Ampliação e 

consolidação do 

Escritório Escola; 

 

 Consolidação do 

Núcleo de Práticas 

Jurídicas (NPJ); 

 

 
Crescimento de ações 

nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) com 

proposta 

interdisciplinar; 

 



36 
 

 

Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(continuação). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 Implantar as Rodadas 

de Negócios 

(Empreendentor); 

 

 
Implementar e projeto 

Desafios e Soluções; 

 

 
Manter a participação 

em semanas de 

promoção ao 

Desenvolvimento 

Regional; 

 

 
Manter a participação 

em Agências de 

Desenvolvimento; 

 

 
Manter a estratégia 

de gestão econômico 

financeira adequada 

ao perfil de renda 

potencial da sua área 

de abrangência; 

 

 
Manter a política de 

parcerias com os 

setores produtivos 

para inclusão e 

manutenção de 

estudantes por meio 

de bolsas de estudo; 

 

 
Ampliação e 

fortalecimento das 

parcerias com 

empresas, instituições 

públicas e privadas, 

movimentos sociais, 

comunidades e 

agremiações religiosas 

para programas de 

estágio curricular dos 

cursos de graduação; 
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Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(continuação). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 Ampliar a oferta de 

cursos presenciais de 

Bacharelado na área 

de Saúde, 

especificamente 

Medicina e 

Odontologia; 

 
Ampliar a oferta de 

cursos presenciais de 

Bacharelado na área 

de Ciências Sociais, 

Negócios e Direito, 

especificamente 

Psicologia e Ciências 

Contábeis; 

 

 
Ampliar a oferta de 

cursos de Tecnologia 

nas Áreas de Gestão e 

Negócios, Engenharia 

e Tecnologia da 

Informação; 

 

 
Ofertar cursos 

presenciais de 

Bacharelado nas 

Áreas de Gestão e 

Negócios, Engenharia 

e Tecnologia da 

Informação; 

 

 
Ofertar cursos de 

Licenciatura; 

 

 Obter 

Recredenciamento 

para o Educação a 

Distância; 

 

 
Obter 

Reconhecimento para 

os cursos do 

Educação a Distância 

e Presencial; 
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Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(continuação). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 Criar novos cursos de 

EaD de Bacharelado, 

Tecnologia e 

Licenciatura, FORDOC 

nas áreas de Gestão e 

Negócios, Engenharia 

e Tecnologia da 

Informação e 

Educação; 

 

 
Ofertar novos cursos 

de Especialização – 

pós-graduação lato 

sensu - alinhados com 

as avaliações e as 

pesquisas de 

mercado, que 

expressem as 

necessidades sociais e 

de formação dos 

egressos da 

Graduação, 

presenciais e a 

distância; 

 

 
Expandir convênios e 

parcerias 

interinstitucionais ou 

corporativos para 

formação continuada 

em nível de 

Especialização – pós 

graduação lato sensu, 

criando assim novas 

unidades de 

atendimento; 

 

 
Consolidação do 

Programa de Pós- 

graduação lato sensu 

visando a criação do 

Programa de Pós- 

graduação stricto 

sensu; 

 



39 
 

 

Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(continuação). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 Aumentar e 

desenvolver as 

atividades de Pesquisa 

e Iniciação Científica 

nos projetos existentes 

e com a criação de 

novos projetos e 

grupos de estudos 

dentro das linhas de 

pesquisa pré- 

estabelecidas pela 

Instituição; 

 

 
Aumentar e 

desenvolver as 

atividades de 

pesquisa e Iniciação 

Tecnológica (Parque 

Tecnológico) nos 

projetos existentes e 

com a criação de 

novos projetos e 

grupos de estudos 

dentro das linhas de 

pesquisa pré- 

estabelecidas pela 

Instituição; 

 

 
Expandir os 

investimentos em 

promoção de eventos 

científicos e em 

criação de espaços 

virtuais de publicação 

científica destinados a 

professores e alunos, 

sobretudo nas 

participações de 

editais públicos; 
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Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(continuação). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 Consolidar, manter e 

incrementar a 

publicação da revista 

científica “REVISTA 

INTERDISCIPLINAR DO 

PENSAMENTO 

CIENTÍFICO - REINPEC” 

institucional visando 

obter junto à CAPES o 

registro QUALIS; 

 

 
Consolidação do 

Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP) para 

atender as atividades 

de extensão e 

pesquisa, dos cursos 

de graduação e pós- 

graduação da 

faculdade; 
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Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(continuação). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 Manter a promoção 

dos Congressos de 

Iniciação Científica 

(CIC), das Semanas 

de Engenharias e 

Arquitetura (SEA), dos 

Encontros de Saúde 

Ambiental (ESA), dos 

Laboratórios de 

Empreendedorismo, 

dos Seminários de 

cursos e da 

publicação de seus 

anais; 

 

 
Aumentar e 

desenvolver as 

atividades de 

pesquisa e Iniciação 

Tecnológica (Parque 

Tecnológico) nos 

projetos existentes e 

com a criação de 

novos projetos e 

grupos de estudos 

dentro das linhas de 

pesquisa pré- 

estabelecidas pela 

Instituição; 

 

 
Expandir os 

investimentos em 

promoção de eventos 

científicos e em 

criação de espaços 

virtuais de publicação 

científica destinados a 

professores e alunos, 

sobretudo nas 

participações de 

editais públicos; 
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Quadro 2: Descrição dos objetivos e quantificação das metas.  
(conclusão). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 Consolidar, manter e 

incrementar a 

publicação da revista 

científica institucional 

“REVISTA 

INTERDISCIPLINAR DO 

PENSAMENTO 

CIENTÍFICO - REINPEC”; 

 

 Fortalecimento do 

Núcleo de 

Acessibilidade (NA); 

 

 
Fazer a manutenção 

do patrimônio 

existente e 

adequações à 

legislação vigente; 

 

 
Ampliar e fortalecer os 

programas de 

atendimento aos 

estudantes – NED, 

desde a captação, 

permeando por 

políticas de gestão da 

permanência, 

culminando com o 

acompanhamento e 

alocação do egresso; 

 

 
Atualizar e aperfeiçoar 

os módulos de gestão 

do sistema 

acadêmico da IES – 

Portal do Aluno; 

 

 
Fortalecer o sistema 

de registro 

acadêmico em todos 

os âmbitos de ensino 

da IES. 

 

Fonte: os autores. 
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1.7 Áreas de atuação acadêmica 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR já ministra os cursos de 

Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), Nutrição, 

Fonoaudiologia, Serviço Social, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, 

Fisioterapia, Sistemas de Informação, Arquitetura e Urbanismo, 

Administração, Enfermagem, Direito, Engenharia Elétrica, Medicina, 

Psicologia, Educação Física (EaD), Geografia (EaD) e, está propondo, 

junto ao MEC a implementação de cursos conforme item 3.1. 

Dentro das áreas supracitadas, o CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR, ministra cursos de pós-graduação que ampliam a 

investigação no ambiente acadêmico. 

Quadro 3: Áreas de atuação acadêmica. 

ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA ÁREA 

Fonoaudiologia Saúde 

Nutrição Saúde 

Serviço Social Saúde 

Fisioterapia Saúde 

Enfermagem Saúde 

Medicina Saúde 

Psicologia Saúde 

Engenharia Mecânica Engenharia 

Engenharia Civil Engenharia 

Engenharia Elétrica Engenharia 

Arquitetura e Urbanismo Engenharia 

Sistemas de Informação Ciências 
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Quadro 3: Áreas de atuação acadêmica.  
(conclusão). 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA ÁREA 

Direito Ciências Sociais 

Educação Física Saúde 

Geografia Ciências 

  

Nota: áreas de atuação acadêmica foram definidas consoante tabela de 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL EUROSTAT/UNESCO/OCDE – tabela oficialmente 

utilizada pelo INEP e pelas IES, a partir do Censo 2000, para classificar todos os cursos 

superiores (sequenciais e de graduação, com respectivas habilitações). 



 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONAL 2 
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2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 
2.1 Inserção regional 

 
O Estado do Rio de Janeiro agrega 92 municípios numa área de 43 

mil km2, caracterizada por forte densidade demográfica e grande 

diversidade de atividades, onde predominam os setores secundário e 

terciário da economia. O Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 672 bilhões, 

segundo em importância na Federação, representa em torno de 11,6% 

de tudo o que se produz no país. A partir da cidade do Rio de Janeiro, 

num raio de 500 km, encontram-se 32% da população, 65% do produto 

industrial, 65% do produto de serviços e 40% da produção agrícola 

nacionais. Na América Latina, a potência econômica do Estado 

ultrapassa a maioria dos países, sendo superado apenas por Argentina e 

México. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado é 0,796 em 

2017, ocupando o quarto lugar no Brasil no ranking dos estados brasileiros. 

Na composição do PIB estadual, a indústria responde por 39,4%, os 

serviços ficam com 59,3% e agricultura, 1,3%. A população atingiu 13,4 

milhões de habitantes, em 1996, sendo a grande maioria (12,8 milhões) 

concentrada nas cidades. A População Economicamente Ativa (PEA) é 

superior a 6 milhões de pessoas e a renda per capita é estimada em US$ 

7,5 mil. 

 

Nas regiões Norte e Noroeste Fluminense e Baixadas Litorâneas, 

atividade de extração de petróleo gás, bem como as indústrias relativas, 

assumem grande destaquem, salientando o desempenho da indústria de 

transformação que cresceu 2,9%, com destaque para as atividades com 

veículos automotores (23,8%), borracha e plástico (13,9%), metalurgia 

básica (12,7%), perfumaria (10,7%), produtos químicos (9%), bebidas 

(6,1%), edição (5,1%) e minerais não metálicos (4,1%). 
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2.2 Perfil econômico 

 
De acordo com Pesquisas e Estudos Socioeconômicos da 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2017) para 

análise regional, o indicador de produção mostrou crescimento de 

praticamente todas as regiões fluminenses, exceto Leste (45,3 pontos) e 

Norte (44,3 pontos). 

O estado possui população economicamente ativa de 8,1 milhões 

de pessoas, representando 8% da população ativa nacional, a terceira 

maior do país. O PIB per capta ultrapassa R$ 40 mil por habitante/ano, 

com dados de 2014, sendo também o terceiro maior do Brasil. 

O estado possui 4,6 milhões de trabalhadores com carteira 

assinada (2016), representando 9% dos trabalhadores formais do país, 

além de mais de 288 mil estabelecimentos comerciais, que representam 

7,3% dos estabelecimentos em atividade na economia do país. 

O valor com exportações ultrapassa a barreira de 20 bilhões de 

dólares, representando 10,1% das exportações nacionais e colocando o 

estado na terceira posição. 

A economia do Rio de Janeiro tem como principal atividade 

econômica o setor industrial, aproximadamente 46% do Produto Interno 

Bruto (PIB) do estado é proveniente dessa atividade. Apenas 0,7% do PIB 

do Rio de Janeiro é oriundo da agricultura. O comércio e os serviços são 

responsáveis por 53,3%. Os setores mais dinâmicos são o químico, o 

metalúrgico, o siderúrgico, o de material eletrônico, o farmacêutico e o 

da construção civil. A Petrobras é a maior empresa com sede no estado, 

que é o responsável pela maior parte da produção de petróleo e gás 

natural no Brasil. 

 
A principal atividade econômica do Estado do Rio de Janeiro é a 

extração de petróleo, pois a Bacia de Campos é a maior produtora do 

país. O Rio de Janeiro é o maior produtor de gás natural (38,20% das 
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reservas do país). A Petrobrás tem 39 campos de petróleo na Bacia de 

Campos que garantem mais de 80% da produção nacional. 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), localizada no Rio de 

Janeiro, possui capacidade anual de produção de R$ 5,6 milhões de 

toneladas de aço bruto tendo uma receita bruta consolidada em mais 

de R$ 17,9 bilhões (2008). Única produtora de folhas de flandres no Brasil, 

é também uma das cinco maiores do mundo. 

O Estado conta com uma ampla malha rodo ferroviária e com dois 

grandes portos (Sepetiba e Rio) que, além de permitirem o aporte de 

insumos de quaisquer regiões do país ou do exterior, possibilitam também 

o escoamento da produção a baixo custo. O movimento do Porto de 

Sepetiba deverá decuplicar, em dez anos. De três milhões de toneladas, 

em 1994, restritas à importação e fortemente concentrada no transporte 

de carvão deve atingir 35 milhões de toneladas por ano, distribuídas nos 

dois sentidos. Tal movimentação fará de Sepetiba o mais importante 

centro de cargas de todo o Atlântico Sul. 

O Estado destaca-se na produção de cimento Portland branco e 

de cimento Portland alto-forno. Ocupa o segundo lugar entre os 

mercados do país, em todos os ramos da indústria química e seus 

derivados. O polo siderúrgico de Volta Redonda concentra boa parte da 

produção de aço bruto, aços planos e ferro-gusa do Brasil. O Estado é 

produtor de perfilados e trilhos, de chapas finas, de chapas galvanizadas 

revestidas, de folhas de flandres revestidas e de chapas cromadas. No 

que diz respeito à indústria naval, a fabricação de navios de grande 

porte está localizada nos estaleiros do Estado, onde se concentra a 

produção nacional. O mercado tanto interno como externo é altamente 

favorável para os setores industriais em expansão. 

Através da Sondagem Industrial do terceiro trimestre de 2014, foi 

possível verificar que os empresários fluminenses permanecem na rota de 

recuperação frente à crise internacional, trazendo alento às perspectivas 

de melhora no ambiente de negócios e de reaquecimento da atividade 

industrial. 
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Pela diversidade de sua geografia, o Estado do Rio de Janeiro 

apresenta-se um quadro natural dos mais ricos e variados do Brasil. Trata- 

se de uma paisagem marcada por fortes contrastes: altas escarpas no 

litoral e no interior, florestas tropicais, enseadas entrecortadas por morros, 

vales, restingas, dunas, praias e lagunas, formando um conjunto natural 

de rara beleza. Hoje, há uma política de preservação, conservação e 

restauração que protege ecossistemas de relevância ambiental como os 

parques nacionais da Serra dos Órgãos, da Bocaina, de Itatiaia e da 

Floresta da Tijuca, e, ainda, os estaduais da Ilha Grande, da Pedra 

Branca, da Serra da Tiririca e do Desengano. Uma das atividades 

econômicas mais representativas do Estado é decorrente dessa riqueza 

natural: o Turismo. Cerca de 60% dos turistas estrangeiros que vêm ao 

Brasil chegam pelo Rio de Janeiro. Seu aeroporto é o maior em 

movimento aéreo comercial internacional 

Do exposto, destacamos a macrorregião capitaneada pela 

cidade de Itaperuna, onde funciona o Centro Universitário Redentor. Esta 

cidade está localizada no Norte- Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, 

funcionando como uma metrópole regional, cujo raio de ação, medindo 

100 km, abrange dezenas de municípios também nos Estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo, ultrapassando um total de 90 municípios, com uma 

população estimada em 1,5 milhão de habitantes. 

 
A cidade de Itaperuna é referência regional nos setores 

educacional, agropecuária, agroindústria e de saúde. Possui tradicionais 

instituições de Ensino e atualmente se desponta como um dos polos 

educacionais mais importantes do Estado do Rio de Janeiro pela sua 

influência em três Estados da Federação, sendo Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Espírito Santo. 
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Figura 1: Mapa da região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro e parte da Zona da 

Mata Mineira e Sudoeste do Espírito Santo - Região de abrangência do Centro 

Universitário Redentor. 

 

Fonte: SEBRAE (2019, não paginado) 
 

Figura 2: Mapa do Estado do Rio de Janeiro com os municípios que compõem a 

região Noroeste Fluminense. 

 

Fonte: CCCRJ (2019, on-line1) 
 

2.3 Princípios filosóficos e teórico- metodológicos gerais que norteiam 

as práticas acadêmicas da instituição 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR tem por princípio master a 

formação de profissionais competentes comprometidos com 

desenvolvimento de sua região, de maneira a enfrentar os desafios da 

 

1 http://www.cccrj.com.br 

http://www.cccrj.com.br/
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macroestrutura nacional norteados pelos paradigmas ético, humanista e 

generalista. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR adota metodologias de ponta 

em termos de educação para atender as mudanças do mundo 

contemporâneo e as exigências de inserção social. 

2.4 Políticas de ensino 

 
O principal objetivo da política de ensino do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR é desenvolver a criatividade e a criticidade, 

com base em uma visão ética, humanista e generalista, num processo de 

ensino efetivo com qualidade e coerência, e que utilize metodologias 

adequadas que fundamentam técnicas e práticas para o exercício da 

profissão. 

 
Além disso, o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR desenvolve, junto 

aos seus alunos, uma cultura que vise a autonomia de estudos e 

pesquisas, num processo em que o professor é mediador/educador. 

Compreendemos a transmissão do conhecimento como um fomento à 

formação cultural, técnica e científica oferecida aos estudantes, 

fomento este possível através do constante aprimoramento docente, o 

que permite a formação de alunos ativamente participantes das 

mudanças de um mundo globalizado em plena expansão tecnológica. 

 
A atividade de Ensino configura-se como o elo principal entre o 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR e a sociedade, beneficiada pela 

geração de conhecimentos, solidificando a missão institucional. 
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Quadro 4: Objetivos, metas e indicadores. 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Adequar o Projeto 

Pedagógico como 

instrumento de gestão em 

nível geral da Instituição e 

específico de cada Curso 

nas modalidades de 

graduação e pós- 

graduação 

Reformulação e/ou 

adaptação dos Projetos 

Curriculares / 

Pedagógicosdos Cursos, 

a partir do princípio 

pedagógico da 

aproximação entre 

ensino,pesquisa e 

extensão, objetivando a 

formação denovos perfis 

profissionais; 

Projetos Pedagógicos 

avaliados e 

continuamente 

adequados 

 
Material Didático 

Institucional 

 
Centro Virtual de 

Aprendizagem 

 
Auto avaliação dos cursos 

depós-graduação, 

graduação, de modo a 

contribuir para a avaliação 

externa e consequente 

elevação da qualidade; 

 

  

Aprimoramento do 

processo de formação dos 

discentes, de acordo com 

as diretrizes curriculares 

vigentes. 

 

Consolidar a política de  Convênios firmados 

estágio curricular e comas Instituições 

extracurricular públicas e 

 Privadas 

 Ampliação em até 100% Integração com as 

dostermos de convênios atividades 

com instituições públicas e comunitárias e 

privadas para regionais 

desenvolvimento dos  

estágios curricular  

supervisionado e  

extracurricular  
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Quadro 4: Objetivos, metas e indicadores.  
(conclusão). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Consolidar as formas de 

nivelamento 

Promover a interface 

entre a Política de 

inclusão de Portadores de 

Necessidades especiais e 

as Políticas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão 

Discussão sobre formas 

adequadas de acesso e 

permanência dos alunos; 

 

Elaboração de estratégias 

que ampliem o universo 

cultural da formação 

profissional; 

 

Acompanhamento dos 

alunos pelo NED; 

 

Adequação dos Projetos 

Pedagógicos às 

necessidades dessa 

clientela. 

Participação e 

envolvimento do corpo 

discente nas atividades 

acadêmicas 

 
Integração dos 

ingressantes ao 

ambiente acadêmico; 

 
Oferta de disciplinas de 

nivelamento em 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA); 

 
Consolidação do 

Núcleo de 

Acessibilidade (NA); 

 
Participação e 

integração dos 

Portadores de 

necessidades especiais 

em todas as atividades 

acadêmicas. 

Fonte: os autores. 
 

2.5 Políticas de pesquisa 

 
A Pesquisa é desenvolvida através de uma ação multidisciplinar 

que o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR realiza na graduação, 

considerando a significativa importância da iniciação e a produção 

científica para o Ensino Superior. As atividades são definidas de acordo 

com as linhas de pesquisa estabelecidas pelos Colegiados de Curso e 

pela Comissão de Pesquisa e Iniciação Científica. 
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Quadro 5 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Estimular o incremento 

daprodução científica 

nas diversas áreas do 

conhecimento; 

Realização de 

parcerias,a fim de 

ampliar as 

possibilidades de 

execução e 

financiamento de 

projetos; 

Projetos construídos; 

Realização de parcerias; 

 
Rotinas de fluxo de informações 

einterfaces entre as áreas; 

 
Convênios firmados; 

Promover e apoiar a 

participação em 

reuniõese eventos 

científicos; 

Elaboração de um 

cronograma unificado 

deeventos e reuniões 

científicas; 

 
Estímulo à 

participaçãodo corpo 

discente e docente. 

Participação em eventos e 

reuniões científicas; 

 
Articulação com as 

produções científicas de 

outras instituições; 

 
Participação em Conselhos 

Coletivos e democráticos de 

instituições diversas. 

 
Viabilizar a pesquisa no 

processo de ensino- 

aprendizagem; 

Incentivar a Produção 

científica no seio 

acadêmico; 

 
Consolidar o Programa 

de Iniciação Científica. 

Publicações; Participação 

em eventos da Centro 

Universitário Redentor e 

também de outras 

instituições, sejam elas 

públicas ou privadas; 

 
Congresso de Iniciação 

CientíficaSemanas 

Acadêmicas dos Cursos; 

REINPEC. 

Fonte: os autores. 
 

2.6 Políticas de extensão 

 
Em relação à política de extensão, o principal objetivo é 

estabelecer ações multidisciplinares e abrangentes, com atitude social 

responsável, ampla e participativa, aproveitando e valorizando os 

recursos humanos. 
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Objetiva ainda criar programas de extensão que otimizem espaços 

e recursos tecnológicos, transformando em benefícios sociais os 

conhecimentos acadêmicos gerados e/ou adaptados pelo CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR. 

A extensão permite uma constante renovação do espaço da 

faculdade, revitalizando o processo de ensino-aprendizagem. Na 

relação estabelecida entre academia e comunidade, ambos se 

enriquecem com a integração permitida à construção de 

conhecimentos. 

Vivemos num mundo que requer a busca de novos horizontes, de 

conjunturas dinâmicas e diversificadas, de privações humanas e 

degradações de todas as ordens. A velocidade das transformações 

sociais e a rápida evolução da ciência exigem que o espaço acadêmico 

acompanhe estes avanços, e isso só será possível se valorizarmos o 

impacto da Faculdade nos demais setores da sociedade. 

Assim valoriza-se a relação ensino-pesquisa-extensão, a 

interdisciplinaridade e a interface com outros segmentos societários. 

Quadro 6: Objetivos, metas e indicadores. 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Integrar as ações de 

ensino com a 

sociedade 

fortalecendo a 

realizaçãode 

convênios nas áreas 

saúde, educação, 

tecnologia, serviços e 

meio ambiente. 

Implantação de programas 

visando o desenvolvimento 

sócio comunitário, 

contemplando açõesnas áreas 

cultural, social, científica, 

tecnológica, saúde e meio 

ambiente que contribuam 

para a elevação no nível de 

qualidade de vida da 

comunidade. 

Programas 

implantados;Eficiência 

e eficácia dos 

programas; 

Participação da 

população; 

Envolvimento da 

comunidade 

acadêmica. 
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Quadro 6: Objetivos, metas e indicadores.  
(conclusão). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Assegurar a relação 

multilateral entre o 

Centro Universitário 

Redentor e asociedade, 

de tal modo que as 

demandas regionais 

recebam atenção 

especial por parteda 

Administração 

Superior. 

Desenvolvimento de um 

programade extensão em 

função das exigências da 

realidade regional como 

condição indispensável para a 

formação do aluno, na 

qualificação do professor e no 

intercâmbio com a sociedade. 

Impacto do Programa 

junto ao público-alvo; 

Grau de satisfação do 

público-alvo com as 

atividades 

desenvolvidaspela 

UniRedentor; Projetos 

implementados. 

Desenvolver projetos 

que contemplem a 

Política de inclusão dos 

Portadores de 

Necessidades Especiais 

e Extensão. 

Elaboração de Projetos que 

atendam as carências desse 

público alvo; Consolidação do 

“Centrinho”(Autismo). 

Sucesso dos 

programas junto aos 

Portadores de 

Necessidades 

Especiais. 

Ampliação dos Cursos 

de Extensão. 

Criação de novos cursos na 

modalidade presencial e a 

distância. 

Demanda regional e 

nacional. 

Fonte: os autores. 
 

2.7 Política de gestão 

 
A administração do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR é feita pela 

Pró- reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, com a participação ativa da 

Congregação, esta constituída nos termos do Estatuto, assistida, também 

pelos Diretores, sob os auspícios do Conselho Superior Universitário. 

2.8 Responsabilidade social da instituição, enfatizando a contribuição 

à inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social da região 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR possui propósitos 

educacionais e sociais bem definidos, haja vista que a principal razão 

invocada para sua criação é fortalecer o Polo Regional e Educacional. 
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Com a atuação do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, temos a 

viabilização dos estudos para grande contingente que não poderia se 

deslocar para os grandes centros por força de problemas financeiros, 

laços familiares e de trabalho e que agora pode ter certeza de um futuro 

melhor, tanto para atender os anelos pessoais quanto para proporcionar 

o desenvolvimento desta região e crescimento dos fatores de cidadania. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR vem, ainda, tanto com os 

cursos de graduação quanto com os de pós-graduação, na modalidade 

presencial ou à distância, permitir que muitas pessoas que estavam 

impedidas de ter acesso à educação e, por conseguinte, com seus 

direitos de progresso e cidadania cerceados, possam experimentar 

melhorias socioeconômicas, terem condições de melhor participação 

política, influindo positivamente nos destinos da Nação e Estado 

Brasileiros. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR está certa de que a mudança 

de rumos quanto ao progresso, em todas as suas facetas, se dará através 

de uma atuação educacional ousada e progressista, que não se 

acomode apenas aos anseios locais, mas influencie toda a comunidade 

nacional, passando uma filosofia agressiva de desenvolvimento que se 

notará como eficaz a curto prazo. 

Além das Responsabilidades Sociais acima, o CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR possui compromissos bem definidos com os 

alunos, os parceiros e a sociedade em geral. 

O principal compromisso com os alunos é tratá-los como sujeitos 

históricos, coautores do conhecimento, que devem ser formados como 

indivíduos-cidadãos, profissionais éticos, competentes, com 

compreensão da realidade social, além do compromisso de envolvê-los 

no processo de implementação dos Projetos Pedagógicos dos cursos, 

contribuindo para a inclusão social. 
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Dessa forma o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR visa: 

• Oferecer aos alunos ensino de qualidade, situando-os no meio 

universitário, oportunizando o desenvolvimento da 

responsabilidade e do senso crítico e a sua inserção no mercado 

de trabalho; 

• Politizar seu aluno egresso, para o exercício ético da cidadania, 

comprometido com o desenvolvimento sustentável e com a 

melhoria da qualidade de vida; 

• Praticar a colaboração mútua adotando posturas éticas e 

solidárias, estimulando a profissionalização através de 

programas, projetos e parcerias regionais; 

• Transformar a atual realidade social disseminando o 

conhecimento, oportunizando o desenvolvimento sustentável, 

estimulando o empreendedorismo, a cultura e a informação; 

• Pautar sua atuação com atitudes de seriedade e legalidade, 

cumprindo as leis existentes, engajando-se em ações políticas e 

sociais emancipatórias e às práticas da justiça e equidade 

sociais. 

2.9 Política institucional e diretrizes para modalidade EaD 

 
A Constituição Federal de 1988 pactua a Educação como direito 

de todos e dever do Estado, a ser assegurado em todos os graus e 

modalidades pelos entes federados. No artigo 205 a educação está 

contextualizada como direito social, definindo-a: “direito de todos e 

dever do Estado e da família, promovida e incentivada pela 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo ao exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho”. Nesse contexto são sugeridos importantes desafios, 

referentes à garantia da educação para todos e se consubstancia nas 

metas e estratégias do Plano Nacional de Educação Lei nº 13.005 (BRASIL, 

2014), especialmente as voltadas à educação superior, sua expansão e 
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interiorização, como apresentado na meta 13: “Elevar a taxa bruta de 

matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa 

líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 

24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão, 

...” e na meta 16: “Formar, em nível de pós- graduação, 50% (cinquenta 

por cento) dos professores da educação básica, ... , considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino”. 

A Educação a Distância - EaD pode ser considerado uma 

estratégia para a finalidade supracitada, que terá no CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR uma atenção importante ao auxiliar no 

desenvolvimento e expansão da Educação Superior e na Pós- 

graduação, e quando converte o saber-fazer em diferentes experiências 

educativas, envolvendo ensino e a extensão, por meio do uso da 

tecnologia e de estratégias diferenciadas ao atendimento das suas 

especificidades. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR implantou no ano de 2015 o 

programa de graduação em EaD, e visa ampliá-lo, pois este é peça 

fundamental no apoio às atividades acadêmicas dos cursos de 

graduação e pós-graduação presenciais e na oferta/ministração de 

cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade à distância nas 

áreas de atuação do Centro Universitário. 

O EaD também pode ser compreendido como uma estratégia em 

que a mediação didático-pedagógica dos processos educativos 

acontece por meio do uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), abrangendo projetos educativos que envolvem 

diferentes agentes e processos. Trata-se, nesse sentido, de uma opção 

de ensino/aprendizagem, cujo objetivo é promover a formação nos 

diferentes âmbitos educacionais, envolvendo docentes e alunos em 

tempos e espaços distintos, com flexibilidade, observados os parâmetros 

de qualidade e os marcos regulatórios da modalidade. 

O principal objetivo da política de ensino na modalidade EaD do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR é desenvolver a criatividade e a 
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criticidade, com base em uma visão ética, humanista e generalista, num 

processo de ensino efetivo com qualidade e coerência, e que utilize 

metodologias adequadas que fundamentam técnicas e práticas para o 

exercício da profissão. 

Considera-se o EaD uma prática social-educativa-dialógica, sob a 

base do trabalho coletivo e colaborativo, articulada ao desenvolvimento 

de uma arquitetura pedagógica e de gestão, integrada ao uso 

significativo das tecnologias de informação e comunicação e voltada à 

formação crítica, autônoma e emancipadora. A IES entende, na sua 

organização didático-pedagógica, e pelas características da 

modalidade EaD, que o aluno é o protagonista principal do processo de 

ensino e de aprendizagem e, de acordo com as suas políticas de ensino, 

definidas neste PDI, busca, na sua organização, propiciar estratégias de 

aprendizagem, acionando novos conhecimentos significativos aliados a 

novas tecnologias, aos futuros profissionais. 

Desta forma, os projetos pedagógicos dos cursos devem ser 

elaborados e atualizados com uma organização curricular, em que o 

conjunto de atividades de ensino e de aprendizagem programadas, 

período a período, contribuam para a construção do conhecimento em 

bases científicas sólidas, flexíveis, capazes de orientar para a tomada de 

decisão e para a ação efetiva, propiciando ao futuro profissional a 

possibilidade de resolver problemas com fundamentação e princípios 

éticos. 

Nesse sentido, no EaD articula-se a participação dos “docentes 

num papel mais ativo como facilitadores e orientadores da 

aprendizagem”. Para tanto, as estratégias orientadas pelo CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR buscam: 

• Incentivar o trabalho em grupo e a formação de equipes 

interdisciplinares; 

• Incentivar a aquisição e assimilação de conhecimentos de 

forma interdisciplinar; 
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• Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a 

pesquisa/estudo individual e coletiva, assim como a monitoria, 

os estágios e a participação em atividades de extensão; 

• Estimular práticas de estudo que promovam a autonomia 

intelectual. 

 
Os Projetos pedagógicos dos cursos, para atender à concepção 

filosófica da organização didático-pedagógica da modalidade EaD, 

apresentam: 

• Concepção da estrutura curricular, fundamentada em 

metodologia de ensino que articule o ensino, a iniciação 

científica e a extensão; 

• Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e 

essenciais através de processos interdisciplinares; 

• Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os 

acadêmicos para a resolução dos problemas enfrentados na 

atuação profissional; 

• Considerar a graduação como etapa de construção das bases 

para o desenvolvimento do processo de educação continuada. 

 
Além disso, a UNIREDENTOR desenvolve, junto aos seus alunos, uma 

cultura que visa a autonomia de estudos e pesquisas. Compreende-se a 

transmissão do conhecimento como um fomento à formação cultural, 

técnica e cientifica oferecida aos estudantes, fomento este possível 

através do constante aprimoramento docente, o que permite a 

formação de alunos ativamente participantes das mudanças de um 

mundo globalizado em plena expansão tecnológica. 

De acordo com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 (BRASIL, 

2017), republicado, instituições credenciadas para a oferta de cursos e 

programas à distância poderão também estabelecer vínculos em bases 

territoriais múltiplas, mediante a formação de consórcios, parcerias, 

celebração de convênios, acordos, contratos ou outros instrumentos 
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similares, observadas as condições que garantam o pleno 

desenvolvimento da formação em todos os seus processos. 

A proposta do EaD como modalidade educativa do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR, tida como expressão da política institucional 

da IES, deverá ser resultante da articulação entre os diferentes sistemas 

educacionais, das necessidades sociais e regionais, de modo a promover 

o atendimento às políticas educacionais, tendo por base os referenciais 

de qualidade. 

 
DAS DIRETRIZES: 

• Institucionalização das práticas de EaD no CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR, com regulações específicas, em 

consonância aos marcos regulatórios nacionais e com base na 

política institucional de EaD e na metodologia específica da 

modalidade; 

• Implantação gradativa da semipresencialidade nos Cursos 

presenciais do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, considerando 

as Diretrizes da Política de EaD da Instituição, observando as 

regulações à modalidade a ser realizada por meio de 

instrumento legal; 

• Implantação de cursos de graduação e/ou pós-graduação 

para suprir demandas de formação, atendendo às 

necessidades de carências regionais, em cumprimento às metas 

do PNE para o decênio 2014-2024; 

• Cumprimento do exposto no PDI e PPI sobre avaliação, havendo 

a participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (gestores, docentes, tutores, discentes, corpo 

técnico-administrativo, representantes da comunidade externa), 

mantendo coerência com os indicadores de avaliação dos 

instrumentos avaliativos; 

• Regulamentação em âmbito institucional do processo de 

abertura de Polos de EaD nos Estados da região sudeste e um 
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Polo Piloto em outra região, de acordo com as Políticas de 

Expansão de Ensino Superior, as normas vigentes e as demandas 

sociais; 

• Implantação do Fórum de Gerentes de Polo, a fim de 

democratizar e tornar transparentes as informações relativas à 

oferta da EaD nos Polos parceiros e de oferecer capacitação 

aos parceiros; 

• Regulamentação dos Polos de EaD, como prolongamento 

funcional da sede, com atividades político-pedagógicas e 

administrativas da IES a serem realizadas em âmbito local, que 

deverá abrigar as atividades de ensino e extensão de acordo 

com as orientações da IES; 

• Implementação das especificidades da EaD que incluem 

concepção, currículo, equipe multidisciplinar, organização 

didático-pedagógica, sistema de comunicação, infraestrutura, 

tecnologia, metodologia, avaliação e gestão acadêmico- 

administrativa no PPC do curso; 

• Avaliação da aprendizagem no EaD com modelo distinto do 

ensino presencial, de acordo com as estratégias pedagógicas, 

acessibilidade metodológica e instrumental características da 

modalidade; 

• Disseminação da EaD como prática educativa em todos os 

Polos; 

• Qualificação e formação continuada em EaD no que se refere 

à formação de professores, tutores, técnicos e acadêmicos; 

• Elaboração dos referenciais institucionais de qualidade da EaD 

à oferta dos Cursos e projetos à distância; 

• Consolidação de Instrumentos de Avaliação da EaD, de acordo 

com as especificidades da modalidade para assegurar a 

qualidade nos processos de ensino- aprendizagem; 
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• Garantia de acesso às tecnologias e recursos educacionais 

previstos para o desenvolvimento do Curso, respeitadas as 

condições de acessibilidade previstas na legislação vigente. 

2.9.1 Abrangência geográfica 

 
A sede da UNIREDENTOR está localizada no município de Itaperuna 

- RJ, nas proximidades das fronteiras com os estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo, com isso determinando a abrangência prioritária e a 

integração do noroeste fluminense, a zona da mata mineira e o sul 

capixaba. 

Neste sentido de fortalecimento regional e ampliação de suas 

atividades a outras localidades, a UniRedentor estruturou seu processo de 

expansão geográfica através do ensino a distância baseando-se 

principalmente no crescimento inicial em sua vertente para com os 

estados fronteiriços, utilizando a estrutura e conhecimento de problemas 

regionais para instituir seu plano de desenvolvimento e expansão. 

Para a implantação dos polos presenciais, em todos os níveis de 

ensino, contempla-se a estrutura das outras unidades de ensino e 

denominadas Faculdade Redentor presentes nos municípios de Campos 

dos Goytacazes, Paraíba do Sul e Queimados, todas no Rio de Janeiro, 

em outros Polos estruturados principalmente nos estados do entorno, 

sobretudo a nível de graduação e extensão, englobando, até o 

momento, a presença em outros 10 municípios fluminenses (Angra dos 

Reis, Barra Mansa, Cabo Frio, Itaboraí, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das 

Ostras, Teresópolis, Volta Redonda e Macaé), 5 capixabas (Cachoeiro do 

Itapemirim, Cariacica, Serra, Presidente Kennedy e Vila Velha) e 2 

mineiros (Muriaé e Leopoldina), com a previsão de abertura de outros 

polos regionais amparados no crescimento institucional. 

Além disso, a UniRedentor está presente em Palmas, no Tocantins, 

como primeiro Polo de caráter nacional descrito pela estratégia de 

crescimento do projeto estrutural de ensino a distância da IES. É notório 
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que este crescimento nacional será realizado a partir da experiência e 

aprendizado das necessidades da sociedade e mercado e no processo 

de operacionalização do ensino a distância pela instituição. 

2.9.2 Relação de polos de educação a distância previstos para a 

vigência do PDI 

A estratégia inicial da UNIREDENTOR para o cronograma de 

implantação dos polos de educação a distância, sobretudo para os 

cursos de graduação e extensão, baseia-se na ampliação regional da 

oferta de cursos de graduação nos Estados do Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Espírito Santo, decorrentes da proximidade da sede com as 

fronteiras estaduais. 

O planejamento em âmbito nacional, esse ainda impactado pelos 

cursos de Pós- Graduação Lato Sensu, sustenta-se na abertura de polos 

em municípios nas capitais e interior, que estejam alinhados aos objetivos 

da instituição e dos cursos ofertados. O crescimento tende a ser 

experimentado e validado, antes de uma expansão exponencial. O polo 

de Palmas, em âmbito de graduação, foi o primeiro fora do trio de 

Estados onde a Redentor possui influência direta geográfica. 

A perspectiva de crescimento dos polos é direcionada ao status 

acadêmico que possibilita a implantação de até 150 novos polos por 

ano, porém a IES se estabelece em um modelo de crescimento 

sustentável, pautado nos princípios reguladores e com atendimento em 

padrões de qualidade estruturados em consonância com os objetivos, 

definindo as metas de, até 2023, ter à disposição quantos polos de 

educação a distância forem condizentes com suas políticas institucionais, 

sobretudo coadunando com o “Estudo de Implantação de Polos e de 

Cursos Graduação na Modalidade EaD”, aprovado pelos órgão 

colegiados superiores da IES. 

Estão apresentados no quadro do item 3.1.3 - Polos de Educação 

a Distância, os polos por cidade já em atividade na UNIREDENTOR. 
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2.9.3 Infraestrutura física, tecnológica e de pessoal projetada para a 

sede e para os polos em consonância com os cursos a serem ofertados 

Os polos da UNIREDENTOR são credenciados segundo as premissas 

da legislação em vigor, com a prerrogativa de unidades acadêmicas e 

operacionais descentralizadas para o desenvolvimento de atividades 

presenciais, com o objetivo de manter infraestrutura física, tecnológica e 

de pessoal adequada ao projeto pedagógico dos cursos a ele 

vinculados, ao quantitativo de estudantes matriculados e à legislação 

específica. 

São atividades importantes no processo que competem à 

UNIREDENTOR assessorar as implantações dos polos parceiros, garantindo 

os padrões operacionais estabelecidos; desenvolver o projeto 

pedagógico dos cursos, oferecendo conteúdos de aula e 

acompanhamento docente em todas as disciplinas ministradas; 

disponibilizar sistemas e relatórios de suporte à operação; ministrar 

treinamentos necessários para o parceiro e suas equipes; além de auxiliar 

na seleção do coordenador pedagógico para atuar no polo. 

Os polos devem oferecer a estrutura mínima física exigida pela 

UNIREDENTOR, englobando secretaria, espaço de convivência, sala de 

tutoria, sala de coordenação, banheiros, sala de informática, sala de 

estudos com acesso para a biblioteca virtual e sala de aula. A imagem 

abaixo ilustra um polo modelo na unidade Sede de Itaperuna e que serve 

como referência para a implantação de outros polos de Educação a 

Distância. 

Os polos devem oferecer também conexão digital de internet e wi- 

fi para todos os discentes regularmente matriculados nos cursos de 

graduação da UNIREDENTOR, para acessos aos ambientes virtuais de 

aprendizagem e bibliotecas virtuais, além da operação digital necessária 

para a realização do curso, como acompanhamento de videoaulas, 

envio de documentos eletrônicos e participação em fóruns online de 

discussão, entre outros. 
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A estrutura de pessoal nos polos está apresentada no plano de 

ação da equipe multidisciplinar. 

2.9.4 Descrição das metodologias e das tecnologias adotadas e sua 

correlação com os projetos pedagógicos dos cursos previstos 

A UNIREDENTOR utiliza recursos de tecnologias que permitem aos 

departamentos registrar, atualizar e manipular os dados que servem de 

orientação à comunidade acadêmica e à sociedade. 

Através do sistema de gestão acadêmica, o WAE, são 

disponibilizados uma série de recursos que auxiliam no cumprimento de 

suas atividades/demandas diárias. Este sistema, que é a principal 

ferramenta tecnológica utilizada para Gestão da instituição e que 

engloba e integra todos os seus setores administrativos ao acadêmico, 

permite ainda, através de sua versão online ou web, que docentes 

lancem seus conteúdos, notas e faltas, bem como disponibilizem 

materiais específicos de suas disciplinas diretamente aos seus alunos 

através do módulo Portal do Docente. 

O sistema poderá ser acessado de qualquer lugar, a qualquer 

momento, desde que o docente tenha recursos para acessar a Internet. 

O discente, por sua vez, além de conseguir visualizar todos os 

lançamentos e materiais disponíveis pelos docentes, pode consultar sua 

vida financeira, gerar boletos, abrir solicitações junto à secretaria 

acadêmica, retirar boletins de notas dentre outras ações pertinentes. 

Para o ambiente de ensino a distância, os discentes da 

UNIREDENTOR utilizam a plataforma Blackboard através de acesso a um 

AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Este ambiente permite uma 

maior interação entre os discentes e os docentes da IES. Através desta 

plataforma, muitas atividades extra-sala de aula podem ser realizadas 

com a participação de ambos. Tudo é possível graças a um conjunto 

vasto de recursos tecnológicos que podem ser usados através desta 

importante ferramenta que são, por exemplo: fórum de discussões, web- 
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chats, questionários, videoaulas, materiais para download e ainda a 

possibilidade do recolhimento de atividades executadas por alunos em 

diversos tipos de mídia (áudio, texto, imagem, etc.). 

Este ambiente também é utilizado como Universidade Corporativa 

possibilitando a aplicação de treinamentos/capacitações e programas 

de atualização para docentes e demais funcionários da IES quando 

necessário. 

Para maior conforto dos usuários, os sistemas Blackboard e WAE se 

comunicam apresentando, assim, informações consolidadas e 

possibilitando aos docentes e discentes maior segurança, confiabilidade 

e conforto no acesso das informações. É adotada a filosofia Single Sign 

(assinatura única) que permite tanto a docentes quanto a discentes 

acessos às duas plataformas através de um único perfil (usuário e senha). 

Com relação às metodologias, a UNIREDENTOR está em busca 

constante da eficiência e democratização do ensinar em EaD. Um 

exemplo é a criação e desenvolvimento de materiais instrucionais, 

personalizados para cada disciplina dos cursos EaD. Este material está 

referenciado na Bibliografia básica de cada disciplina presente no PPC 

dos diversos cursos oferecidos na modalidade EaD. 

O mesmo ocorre com o material didático referente às videoaulas, 

que entram no PPC como diferentes metodologias para aprendizagem 

de forma eficiente. Procura-se o desenvolvimento de uma EaD com 

qualidade, a exigência de uma equipe multidisciplinar capacitada para 

construção e aplicação do curso/ disciplina, o que, além de atender às 

necessidades nos processos de aprendizagem dos alunos, traduz-se em 

possibilidades de aperfeiçoamento e atualização permanente do 

próprio docente, uma das questões que urgem no novo formato de 

educação. 

A modalidade EaD pode oferecer muitos recursos para os alunos, 

além das aulas expositivas por vídeos, com exemplos de vivência prática 

profissional do docente, com resolução de exercícios, apresentação de 

práticas laboratoriais, estudos de casos específicos, onde o espaço físico 
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não tem limite. A promoção de novas maneiras de ensinar e de 

solucionar problemas que pressupõe atitudes do professor e tutor como 

mediador e incentivador da busca do aluno pelo conhecimento, com a 

criação e o desenvolvimento de metodologias ativas em que o aluno 

consiga realizar a distância, com ferramentas digitais e materiais 

adequados, desenvolvidos especialmente para essa modalidade de 

ensino, a partir das características específicas do perfil do egresso, 

habilidades e competências que são objetos do PPC. 

No EaD há uma facilidade de atender as regionalidades, 

independentemente de onde o aluno residir. O perfil do egresso que está 

presente no PPC, além de estar de acordo com as DCN (quando for o 

caso), deve expressar as competências a serem desenvolvidas pelo 

aluno, que devem estar articuladas com as necessidades locais e 

regionais, o que como exposto no parágrafo anterior, no EaD tem a 

vantagem de não ter limites físicos. Consegue-se atender a um público 

muito maior e a troca de experiências, por exemplos nos fóruns, permite 

o compartilhamento dessas particularidades regionais. 

Outra acessibilidade metodológica, referente à estrutura curricular, 

com caráter inclusivo é a disciplina de libras. Além do oferecimento da 

disciplina para todos os cursos EaD, os vídeos das disciplinas dos cursos 

que  os alunos  demandam essa necessidade são  traduzidos e 

disponibilizados também nessa linguagem, sendo um elemento inovador. 

As disciplinas de Projeto  Integrador também possuem 

características metodológicas relevantes, proporcionando um modelo 

construtivo de projetos baseados em problemas, estruturado em 

trabalhos por equipes e intermediado por professores que dão suporte ao 

modelo construtivo, com a apresentação do projeto realizada de 

maneira presencial. 

O estágio curricular ou extracurricular dos cursos na modalidade 

EaD flexibilizam a discussão por videoconferência direto do campo de 

estágio, entre supervisor de campo, estagiário (aluno) e coordenador de 

estágio ou professor da disciplina de estágio. A troca de informações em 
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tempo real enriquece a formação e com as tecnologias digitais... isso não 

tem limite. 

As atividades complementares podem ser realizadas de diversas 

maneiras, em diferentes modalidades, de acordo com o exigido no PPC 

de cada curso EaD e são registradas pelo aluno a partir de ferramentas 

disponibilizadas no AVA, o que permite um controle eficaz do 

cumprimento desse requisito. 

2.9.5 Apresentação da estrutura acadêmica dos cursos de pós- 

graduação na modalidade a distância – EaD 

Os cursos de pós-graduação online, oferecidos pela UniREDENTOR 

concentram-se em temáticas atualizadas que contribuem 

significativamente na formação teórico-profissional de nossos alunos. 

Adotamos um processo sistemático de aperfeiçoamento, que visa 

auxiliar o indivíduo a desenvolver conhecimentos e adquirir habilidades 

técnicas e humanas necessárias ao exercício de suas atividades 

profissionais, de forma a facilitar sua inserção ou atuação no mercado de 

trabalho. 

Com base em metodologias ativas, os cursos são estruturados com 

base em conteúdos atuais e contextualizados. As atividades são 

produzidas de forma a colaborar para a construção e complementação 

da formação do aluno. Assim, ele seguirá aprendendo e desenvolvendo 

as competências, as habilidades, as atitudes e os hábitos relacionados à 

sua profissão e à sua própria vida, no tempo e no local que lhe são mais 

convenientes. 

Vale ressaltar que nosso modelo de ensino permite uma interação 

direta com o professor da disciplina, o coordenador e os colegas de 

curso. Atendendo as propostas previstas no projeto pedagógico dos 

cursos, incluindo a carga horária, a proposta prevê o cumprimento de 

atividades individuais e colaborativas, em ambiente virtual de 

aprendizagem – AVA. Em nossas salas de aula virtuais utilizamos um 
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conjunto de ferramentas adequadas para oferecer uma experiência de 

aprendizagem prazerosa e eficaz. Nessas salas nossos alunos têm acesso 

ao material digital do curso, além das aulas expositivas em vídeos e 

exercícios para fixação de conteúdo. 

O processo de ensino e aprendizagem se dá por meio da 

mediação do professor/tutor, utilizando material instrucional, com o 

apoio de tecnologias de informação e comunicação para a efetiva 

interação entre tutores-alunos e alunos- alunos. Durante a disciplina o 

aluno pode tirar suas dúvidas diretamente com o professor e trocar 

experiência com os colegas através dos fóruns de discussão, estudos de 

casos e trabalhos colaborativos. 

Nosso modelo de ensino permite que o aluno estude conforme a 

sua necessidade e disponibilidade, com uma maior flexibilidade de 

tempo e espaço de estudo, com acesso as disciplinas em todo o período 

do curso. Nossa proposta é que nossos alunos tenham uma formação 

dinâmica e completa, utilizando um único ambiente de ensino, fácil e 

intuitivo, organizado para ampliar a experiência de aprendizagem. Um 

modelo de ensino de qualidade! 

2.9.6 Previsão da capacidade de atendimento do público-alvo 

 
A capacidade de atendimento planejada é plenamente 

satisfatória em relação a vagas ofertadas pelos 11 cursos de graduação 

a distância propostos até 2019, contemplando 9.400 vagas, distribuídas 

aos polos cadastrados. Nesta diretriz, busca- se entender o avanço do 

número de matrículas efetivas análise para atendimento a todos os 

discentes na plenitude programada. 

O atendimento do público-alvo baseia-se nas atividades 

relevantes e primordiais regidas nos PPC de cada curso, englobando a 

coordenação de curso, o corpo docente geral e específico, o corpo de 

tutores, a secretaria acadêmica, o setor de tecnologia e ambiente 

virtual, os números de acessos disponíveis nas bibliotecas virtuais de 
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suporte, o atendimento administrativo e suporte nos polos, assim como a 

estrutura física disponível para os discentes matriculados, de acordo com 

a infraestrutura apresentada no item de acordo com a legislação 

vigente. 

Com o avanço das matrículas, a previsão da capacidade avança 

em consonância com os princípios de atendimento proposto em todos 

os níveis para os discentes da graduação EaD. 

2.9.7 Sistema de controle e produção de material didático 

 
Partindo do pressuposto de que o EaD é uma modalidade 

educacional em que o material didático é o meio pelo qual o professor 

dialoga com os alunos, uma vez que ambos encontram-se em espaços 

físicos diferentes, é de suma importância que o material didático seja 

bem elaborado e que permita a interatividade do aluno com o conteúdo 

disponibilizado, proporcionando a construção de aprendizagens 

significativas produzido para ser usado na modalidade EaD, tanto do 

ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, é 

concebido de acordo com os princípios epistemológicos, metodológicos 

e políticos explicitados no PPC de cada curso, com o objetivo de que 

seja atingida a construção do conhecimento, além de mediar a 

interlocução entre aluno e professor/tutor. 

Nesse sentido, o Centro Universitário Redentor optou por contar 

com produção própria de material por meio de conteudistas, que são 

professores titulados e com experiências e formações nas áreas 

contempladas pela matriz curricular do curso, atendendo às 

especificidades da modalidade de EaD, em particular quanto à 

linguagem acessível, dialógica e inclusiva onde se estabelece uma 

conversa pedagógica, promovendo a autonomia de estudo do 

discente. Essa produção atende a filosofia institucional definida nos PPCs 

incluindo as ementas e referências, além de assegurar a aprendizagem 

nos níveis exigidos pelas Diretrizes Curriculares dos respectivos cursos e 
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pelos padrões exigidos no Centro Universitário Redentor. Todo material 

didático é submetido a um processo prévio de avaliação/validação, 

passando por três fases (validação do material pelo NDE, revisão 

ortográfica e validação da edição final com o conteudista), com o 

objetivo de identificar lacunas e necessidade de ajustes, tendo-se um 

produto adequado para que possa desenvolver habilidades e 

competências específicas aliadas ao perfil do egresso em consonância 

com a proposta apresentada neste PPC. 

A confecção dos materiais didáticos é acompanhada por uma 

equipe multidisciplinar composta por profissionais capazes de 

desenvolver materiais instrucionais, especialistas em EaD, produtores de 

vídeo, revisores e compiladores de materiais didáticos, webdesigners 

instrucionais que são elaboradores das animações, ilustrações (gráficos, 

tabelas, imagens, infográficos, etc.), incluindo o desenho e criação de 

recursos gráficos para facilitar a navegabilidade e usabilidade dos 

materiais nas diferentes mídias, entre outros. 

Na elaboração do material didático busca-se integrar as diferentes 

mídias e explorar a convergência das tecnologias, sempre na 

perspectiva da construção do conhecimento e da possibilidade de 

interação entre os diversos atores. Constituem o material didático 

principal: os cadernos de estudos, que são elaborados pelos professores 

conteudistas, que geralmente são professores do ensino presencial com 

larga experiência de docência na disciplina e com perfil em EaD; e, as 

videoaulas, que podem ser gravadas pelo professor conteudista, pelo 

professor/tutor da disciplina, tendo ambos, expertise no assunto da 

disciplina. 

Outros tipos de materiais didáticos ainda são disponibilizados para 

os alunos como: títulos das bibliotecas virtuais Pearson e Minha Biblioteca 

com milhares de títulos, Periódicos Especializados para o Curso, 

protocolos de aulas práticas (quando for o caso); material complementar 

base para os Projetos Integradores, as atividades práticas supervisionadas 
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propostas e metodologias ativas, listas de exercícios, normas técnicas e 

legislação aplicável e outros. 

Os conteúdos dos cadernos e vídeos são elaborados, a partir das 

ementas, bibliografias básicas e complementares e periódicos 

constantes no PPC referendadas pelo NDE, de forma que contemplam 

os conteúdos apresentados nas ementas de cada unidade curricular, 

bem como com base nas bibliografias básica e complementar e 

periódicos constantes no PPC. 

As videoaulas, por sua vez, aparecem como um dos principais 

recursos que podem e devem ser trabalhados no sentido de permitir uma 

interação crescente entre alunos e professores. Elas são usadas como 

forma de buscar inovação no aprendizado e apresentam alto impacto 

no processo educacional como um todo. Nas videoaulas podem ser 

resolvidos exercícios de formas alternativas, podendo ser utilizado o 

quadro, a TV, o telão, Slides, visitas técnicas a campo, ensaios de 

laboratório, etc. 

Os podcasts, arquivos digitais de áudio na internet, se apresentam 

como uma das maneiras mais inovadoras dos alunos adquirirem novos 

conhecimentos, com mais interdisciplinaridade, independentemente do 

local, e se mostra como uma excelente possibilidade de levar conteúdo 

e/ou informações de temas pertinentes ao curso e profissão que estão 

escolhendo de forma descontraída. Os infográficos se constituem em um 

outro recurso que oferecem informações por meio de imagens, desenhos 

e demais elementos visuais gráficos. Assim é meta do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR, investir na ampliação da produção de 

podcasts e infográficos para complementar o material didático. 

Existe uma ferramenta na plataforma CANVAS chamada 

“feedback” para uso de toda comunidade acadêmica. Nela basta o 

usuário (discente, docente, equipe multidisciplinar, usuário do material 

didático) entrar com e-mail e reportar o erro ou sugestão segundo seu 

tipo. Com base nesse relatório, o material é revisado e após ser 
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novamente validado é disponibilizado no ambiente virtual, resultando em 

melhoria contínua onde todos colaboram. 

Todos os cadernos de estudos são registrados com International 

Standard Book Number (ISBN) na Agência Brasileira de ISBN (Biblioteca 

Nacional), em suas várias edições. 

O material didático institucional (caderno de estudos, vídeo 

“inspire-se”, videoaulas, podcasts, infográficos) e material 

complementar, disponibilizado aos alunos, permite desenvolver a 

formação definida nos PPC dos cursos de graduação da modalidade 

EaD, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: abrangência, 

aprofundamento, coerência teórica, acessibilidade metodológica, 

bibliografia adequada às exigências da formação linguagem acessível 

e com recursos inovadores. 

2.9.8 Ambiente virtual de aprendizagem 

 
O Centro Universitário Redentor utiliza um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem composto por materiais, recursos e tecnologias 

apropriadas, buscando desenvolvimento do processo de ensino- 

aprendizagem na modalidade de Educação a Distância. Sua estrutura 

visa a autonomia, interatividade e comunicação com os professores, 

tutores, discentes e setores técnico-administrativo. Diante desta 

realidade, o Centro Universitário Redentor buscou parceria para 

disponibilizar o AVA, com empresa mundialmente conhecida no ramo da 

educação, o qual concentra todo material didático ofertado nos cursos 

na modalidade a distância, em todos os níveis de ensino e em todas as 

unidades da IES. 

O AVA possibilita a organização, acompanhamento e 

disponibilização dos materiais para os cursos na modalidade EaD. Ele 

garante a interação da comunidade acadêmica de forma colaborativa 

e foi desenvolvido para solucionar os desafios críticos encontrados no 

âmbito educacional, podendo assim atender às necessidades definidas 
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pelo Departamento de EaD na graduação e pós-graduação. Por meio 

do AVA, o Centro Universitário Redentor possibilita acesso a algumas 

funcionalidades interativas no ambiente das disciplinas, que apoiam e 

facilitam o processo ensino-aprendizagem, como: 

• Fóruns (Possibilita a análise, discussão e construção coletiva do 

conhecimento entre alunos, professor/tutor, cujos temas fazem 

parte do material didático da disciplina); 

• Canal de contato direto com professores e tutores; 

• Ferramenta de videoconferência; 

• Suporte técnico; 

• Secretaria Virtual (onde é disponibilizada toda programação do 

semestre, contato com coordenadores, professores, tutores, 

ferramentas de videoconferência, agendamentos de 

avaliações, entre outros); 

• Aplicativo para IOS e Android; Atividades (entrega de atividades 

realizadas em múltiplos formatos midiáticos como textos, fotos, 

vídeos, entre outros); 

• Material didático em PDF (caderno de estudos da disciplina), 

videoaulas e livros nas Bibliotecas Virtuais, disponibilização dos 

materiais referentes às componentes curriculares das unidades 

de aprendizagem e as atividades avaliativas a serem realizadas; 

• Apoio Presencial (envio de mensagem direta ao Tutor no seu 

horário presencial); 

• Coordenação (envio de mensagem direta a Coordenação do 

Curso); 

• Postagem das atividades complementares (para computação 

de carga horária mediante validação do coordenador); 

• Bibliotecas Virtuais (Nesse ambiente, os alunos também têm 

acesso às bibliotecas virtuais que compreendem acervo em 

arquivo digital de literatura, disponibilizado a partir da 

contratação de prestação de serviços da Editoras parceiras). 
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O AVA também possui recursos como: Minhas Notas; Calendário; 

Mural de avisos; Rede social interna; Tutoriais em vídeo (sobre recursos e 

ferramentas do AVA, além de instruções de navegação e interação na 

disciplina); Videoteca (Com vídeos de todos os períodos dos cursos na 

modalidade a distância, liberados para consulta e visualização); Acesso 

ao Núcleo de Experiência Discente (NED); Arquivos do curso 

(Documentação de estágio, TCC); Nivelamento (Vídeos iniciais com as 

disciplinas Português e matemática) entre outros. 

Configurado de forma flexível, o ambiente possibilita disponibilizar 

conteúdos e atividades diversificadas adaptadas ao seu público-alvo, 

atendendo ao projeto pedagógico definido. 

Pensando na acessibilidade do AVA, com seus recursos e 

conteúdos, foi implementado um software que faz a tradução de todos 

os textos presentes no navegador para a Linguagem Brasileira de Sinais, 

consequentemente lendo todos os recursos do AVA, com todo material 

didático disponível. Para instalação desse recurso no computador do 

docente ou discente são produzidos e disponibilizados a comunidade 

acadêmica um tutorial em texto e vídeo, disponibilizado na seção de 

Suporte do AVA. 

Outro recurso de extrema importância é o ambiente de gestão de 

cada disciplina e do AVA como um todo. Ele permite o 

acompanhamento permanente da participação dos docentes e 

discentes. Assim, a equipe da EaD, a Coordenação do Curso, professores 

e professores-tutores podem identificar a necessidade de ações de 

incentivo para uma maior presença virtual, participação e interação dos 

docentes e discentes. 

 
A rotina docente é responsável por desenvolver a cooperação 

entre tutores, discentes e docentes, culminando em avaliações 

periódicas devidamente documentadas, de modo que os resultados 

colhidos sejam, de fato, utilizados em ações de melhoria no ambiente 

virtual. 
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As indicações de melhorias são evidenciadas pelos próprios 

professores tutores, gestores e alunos, e são repassadas aos responsáveis 

técnicos do setor de EaD por meio de um questionário online, que permite 

que os atores possam dar feedback sobre os materiais didáticos e o 

qualquer recurso presente no AVA. Este questionário gera um relatório 

das melhorias indicadas, que são colocadas em prática pela equipe 

técnica da EaD, seja para melhorias em relação à produção de 

conteúdo e/ou recursos e interface do AVA. 

Além atualizações e das melhorias feitas constantemente pela 

equipe técnica da empresa parceira do AVA, existe uma equipe interna 

no CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR responsável pela configuração de 

layout e recursos para adequação e personalização da interface do 

ambiente. Essas melhorias são realizadas e avaliadas semestralmente a 

fim de gerar maior satisfação dos usuários na navegação e utilização de 

cada recurso mencionado. 

2.9.9 Políticas e diretrizes para a educação continuada 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR deve desenvolver programas 

de educação continuada, permitindo a formação e o desenvolvimento 

de recursos humanos internos e externos, além de proporcionar o 

constante desenvolvimento dos indivíduos através do processo 

educativo, havendo a finalidade de permitir um melhor desenvolvimento 

dos seus serviços. O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR é flexível a este fim, 

oferecendo propostas de educação continuada com ampla gama de 

opções. 

DAS DIRETRIZES: 

• Viabilização da Meta 16 do PNE, quanto à promoção de 

formação inicial e continuada dos profissionais da Educação; 

• Divulgação do conhecimento produzido por meio de ensino, da 

iniciação científica e extensão; 



77 
 

 

• Estabelecimento de uma base de relacionamento com as 

comunidades onde atua, e interpessoal entre profissionais 

atuantes no mercado e na academia; 

• Viabilização de retorno do egresso ao ambiente acadêmico, 

participando efetivamente dos eventos de cunho científico e 

extensionista promovidos pela IES. 



 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO 

ACADÊMICA 

3 
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3 IMPLEMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 
3.1 Cronograma de implementação e desenvolvimento da instituição 

para o período de vigência do PDI 

Quadro 7: Programação de abertura de cursos de Graduação na Modalidade 

Presencial. 

 

Nome do 

curso 

 
Habilitação 

 
Modalidade 

 
Vagas 

 

Turno(s) de 

Funcionamento 

 

Local de 

Funcionamento 

Ano 

previsto 
para a 

abertura 

 
Odontologia 

 
Bacharel 

 
Presencial 

 
80 

 
Integral 

Centro 

Universitário 
Redentor 

SEDE 

 
2021 

Fonte: os autores. 

 

 

 
Quadro 8: Programação de abertura de cursos de Graduação na Modalidade EaD. 

 
Nome do curso 

 
Habilitação 

 
Modalidade 

 

Abrangência 

geográfica 

Polos de 

apoio 

presencial 

Ano 

previsto 
para a 

abertura 

 
 
 
Construção Civil 

 
Curso 

Superior de 

Tecnologia 

(CST) 

 
 

EaD 

 
 

Nacional 

Centro 

Universitário 

Redentor - 

SEDE e em 

todos os Polos 

previstos no 
item 3.1.3 

 
 

2021 

 

 

Logística 

 
Curso 

Superior de 

Tecnologia 

(CST) 

 

 

EaD 

 

 

Nacional 

Centro 

Universitário 

Redentor - 

SEDE e em 

todos os Polos 

previstos no 
item 3.1.3 

 

 

2021 

 

 

Gerenciamento 

de Processos 

 
Curso 

Superior de 

Tecnologia 

(CST) 

 

 

EaD 

 

 

Nacional 

Centro 

Universitário 

Redentor - 

SEDE e em 

todos os Polos 

previstos no 
item 3.1.3 

 

 

2021 

 

 

Marketing 

 
Curso 

Superior de 

Tecnologia 

(CST) 

 

 

EaD 

 

 

Nacional 

Centro 

Universitário 

Redentor - 

SEDE e em 

todos os Polos 

previstos no 
item 3.1.3 

 

 

2021 
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Quadro 8: Programação de abertura de cursos de Graduação na Modalidade EaD. 

(conclusão). 
 

 
Nome do curso 

 
Habilitação 

 
Modalidade 

 

Abrangência 

geográfica 

Polos de 

apoio 

presencial 

Ano 

previsto 
para a 

abertura 

 

 
 
Gestão Ambiental 

 
Curso 

Superior de 

Tecnologia 

(CST) 

 

 

EaD 

 

 

Nacional 

Centro 

Universitário 

Redentor - 

SEDE e em 

todos os Polos 

previstos no 
item 3.1.3 

 

 

2021 

 
 

Laticínios 

 
Curso 

Superior de 

Tecnologia 

(CST) 

 
 

EaD 

 
 

Nacional 

Centro 

Universitário 

Redentor - 

SEDE e em 

todos os Polos 
previstos no 

item 3.1.3 

 
 

2021 

 
 

Direito 

 
 

Bacharelado 

 
 

EaD 

 
 

Nacional 

Centro 

Universitário 

Redentor - 

SEDE e em 

todos os Polos 

previstos no 
item 3.1.3 

 
 

2021 

 
 

Arquitetura 

 
 

Bacharelado 

 
 

EaD 

 
 

Nacional 

Centro 

Universitário 

Redentor - 

SEDE e em 

todos os Polos 

previstos no 
item 3.1.3 

 
 

2021 

Fonte: os autores. 
 

Quadro 9: Polos de Educação a Distância. 

Nº Nome do Polo Cidade Estado 

1 CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR ITAPERUNA RJ 

2 FACULDADE REDENTOR DE CAMPOS 
CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 
RJ 

3 POLO UNIREDENTOR ANGRA DOS REIS I ANGRA DOS REIS RJ 

4 POLO UNIREDENTOR BARRA MANSA I BARRA MANSA RJ 

5 POLO UNIREDENTOR CABO FRIO I CABO FRIO RJ 

6 
POLO UNIREDENTOR CACHOEIRO DE 

ITAPEMIRIM I 

CACHOEIRO DE 

ITAPEMIRIM 
ES 

7 POLO UNIREDENTOR CARIACICA I CARIACICA ES 

8 POLO UNIREDENTOR LEOPOLDINA I LEOPOLDINA MG 

9 POLO UNIREDENTOR MACAÉ I MACAÉ RJ 

10 POLO UNIREDENTOR METROPOLITANA I QUEIMADOS RJ 
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Quadro 9: Polos de Educação a Distância.  
(conclusão). 

 

Nº Nome do Polo Cidade Estado 

11 POLO UNIREDENTOR MURIAÉ I MURIAÉ MG 

12 POLO UNIREDENTOR NOVA FRIBURGO I NOVA FRIBURGO RJ 

13 POLO UNIREDENTOR PALMAS I PALMAS TO 

14 POLO UNIREDENTOR PARAÍBA DO SUL I PARAÍBA DO SUL RJ 

15 
POLO UNIREDENTOR PRESIDENTE 

KENNEDY I 
PRESIDENTE KENNEDY ES 

16 POLO UNIREDENTOR RIO DAS OSTRAS I RIO DAS OSTRAS RJ 

17 POLO UNIREDENTOR SERRA I SERRA ES 

18 POLO UNIREDENTOR TERESÓPOLIS I TERESÓPOLIS RJ 

19 POLO UNIREDENTOR VOLTA REDONDA I VOLTA REDONDA RJ 

20 POLO UNIREDENTOR ITABORAÍ I ITABORAÍ RJ 

21 POLO UNIREDENTOR PETRÓPOLIS I PETRÓPOLIS RJ 

22 POLO UNIREDENTOR VILA VELHA I VILA VELHA ES 

Fonte: os autores. 

 

Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Acupuntura 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Acupuntura & 

Shiatsu 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Acupuntura e 

Eletroacupuntura 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Administração e 

Projetos de 

Sistemas WEB 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Administração 

Escolar 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Alergia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Alfabetização e 

Letramento – 

Múltiplas 
Linguagens 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Análise Ambiental 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Análise Pericial 

em Ciências 

Forenses 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Análises Clínicas 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Anatomia Clínica 

e Funcional 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

Motor 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Arqueologia 

Brasileira 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Arritmologia 

Clínica 
Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Arte e Educação 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Assistência 

Farmacêutica no 

SUS e Comercial 
(MBA) 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Atenção Primária 

em Saúde: 

Estratégia Saúde 
da Família 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Atendimento a 

Pessoas em 

Situação de 
Violência 

 
Educaçãoa 

Distância 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Atendimento 

Educacional 
Especializado 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Atendimento 

educacional 

especializado 

com ênfase em 
Libras 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Atendimento 

Nutricional no 

Envelhecimento 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Atendimento Pré- 

Hospitalar 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Atividade Física 

Adaptada e 

Saúde 

Educaçãoa 

Distância 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Atividades 

Aquáticas: 

Grupos Especiais 

e Treinamento 
Personalizado 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Audiologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Auditoria 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Auditoria em 

Serviços de 

Saúde 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Avaliação 

Psicológica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Barragens de 

Rejeito 
Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Bases 

Metodológicas e 

Fisiológicas da 

Ciências do 
Esporte 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Bases Teóricas 

para Avaliação e 

Prescrição do 
Exercício Físico 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Biologia 

Educacional 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Biologia Forense 
Educaçãoa 

Distância 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Biologia Funcional 

do Movimento 

Humano 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Biotecnologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Cardiologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Cardiologia 

Hemodinâmica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Cardiologia 

Intensiva de Alta 

Complexidade 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Cardiologia 

Intensiva para 

Enfermeiros 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

CCIH e 
Infectologia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Ciência da 

Religião 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Ciência do 

Desporto 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Ciência do 

Esporte: Bases 

Metodológicas e 
Fisiológicas 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Ciência do 

Exercício 

Aplicado à 

Saúde 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Ciência do 

Exercício 

Aplicado ao 

Fitness 

 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Ciência do 

Treinamento 

Desportivo 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Ciências da 

Religião: Pesquisa 

e Ensino do 

Fenômeno 
Religioso 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 
2019/2023 

Cinesiologia e 
Biomecânica 

Educação 
Presencial 50 2 Modular 

Todo 
Brasil 

2019/2023 

Cirurgia do 

Aparelho 

Digestivo 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Cirurgia e 

Traumatologia 

Buco-Maxilo- 
Faciais 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Cirurgia Geral 
Educaçãoa 

Distância 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Cirurgia Geral 

com ênfase em 

Reparação 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Cirurgia Plástica 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Citologia Clínica 

e Laboratorial 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Clínica Médica 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Comissão de 

Controle de 

Infectologia 
Hospitalar 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Contabilidade 

Pública e Lei de 

Responsabilidade 
Fiscal 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Controle e 

Qualidade dos 

Alimentos 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Coordenação e 

Supervisão 

Pedagógica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Cosmetologia 

aplicada à 

Estética 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Criação, 

Produção e 
Gerenciamento 

em Moda 

 
Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Cuidados 

Intensivos em 
Enfermagem 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Cuidados 

Intensivos: Adulto 

e Neonatal 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Cuidados Neuro- 

Críticos para 

Enfermeiros 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Dentística 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Dentística 

Restauradora 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Dependência 

Química- 

Prevenção e 
Tratamento 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Dermatologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Desenvolvimento 

Infantil e seus 

Principais 
Transtornos 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Design de 

Interiores 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Direito Civil e 

Processo Civil 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Direito do 

Consumidor 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Direito do Estado 

e Administrativo 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Direito do 

Trabalho e 

Processo 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Direito e Perícia 

Ambiental 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Direito Esportivo, 

Ciência do 

Futebol e 

Medicina do 

Esporte 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Direito Imobiliário, 

Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Direito Penal e 

Processo Penal 
Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Direito Portuário e 

Marítimo 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Direito Público 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Disfagia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Disfagia e 

Fonoaudiologia 
Hospitalar 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Docência do 

Ensino 

Fundamental e 
Médio 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Docência do 

Ensino Superior 

Educaçãoa 

Distância 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Docência do 

Ensino Superior 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Docência em 

Linguagem e 

Literaturas 

Brasileira e 

Portuguesa 

 
Educaçãoa 

Distância 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Doenças 

Parasitárias e 

Infecciosas ou 

Zoonoses de 
interesses do SUS 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Doenças Tropicais 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Educação 

Ambiental e 

Sustentabilidade 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Educação de 

Alunos com 

Transtorno do 

Espectro Autista 
(TEA) 

 
Educação 

Presencial 

 

 
50 

 

 
2 

 

 
Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 
2019/2023 

Educação 

Especial e 

Inclusiva 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Educação física 

aplicada ao 

fitness 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Educação Física 

Escolar 
Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Educação 

Inclusiva com 

Enfoque em 
Surdez 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Educação 

Inclusiva e 

Inspeção Escolar 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Educação Infantil 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Educação 

Matemática 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Elaboração e 

Gestão de 

Projetos Sociais 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Emergência 

Clínica e 

Traumática 

Educaçãoa 

Distância 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Emergência 

Clínicas e 

Traumáticas 

baseado em 
evidências 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Emergência 

Clínicas e 

Traumáticas para 
Enfermeiros 

 
Educaçãoa 

Distância 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Emergência 

Dermatológica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Emergência em 

Assistência 

Ventilatória 

Intensiva e 

Reabilitação 
Cardiopulmonar 

 
 

Educação 

Presencial 

 

 

50 

 

 

2 

 

 

Modular 

 
 

Todo 

Brasil 

 

 
2019/2023 

Endocrinologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Endocrinologia e 

Metabologia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Endodontia Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Enfermagem 

Clínica e 

Cirúrgica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem do 

Trabalho 

Educaçãoa 

Distância 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Enfermagem do 

Trabalho 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Enfermagem do 

Trabalho com 

ênfase em 

Gestão de 

Núcleos de 

Saúde do 
Trabalhador 

 

 
Educação 

Presencial 

 
 
 

50 

 
 
 

2 

 
 
 

Modular 

 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Enfermagem e UTI 

Geral com ênfase 
em Gestão de UTI 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

UTI Adulto 

Pediátrico e 
Neonatal 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

Atendimento Pré- 

Hospitalar 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

Cardiologia e 

Hemodinâmica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

Cardiologia 

Intensiva 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Enfermagem em 

Centro Cirúrgico 

e Central de 

Material 
Esterilizado 

 
Educação 

Presencial 

 

 
50 

 

 
2 

 

 
Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 
2019/2023 

Enfermagem em 

Centro-Cirúrgico, 

Recuperação 

Anestésica e CME 

 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

Cuidados 

Intensivos (UTI) 

Adulto e 

Neonatal 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Enfermagem em 

Dermatologia 
Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Enfermagem em 

Dermatologia e 
Estética 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

Estomaterapia, 

Feridas e 
Incontinência 

 
Educaçãoa 

Distância 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

Nefrologia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Enfermagem em 

Neonatologia e 

Pediatria 
Intensiva 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

Neurologia e 

Neurocirurgia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

Oncologia e 

Cuidados 
Paliativos 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

Saúde da Família 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Enfermagem em 

Saúde da Mulher 

Educaçãoa 

Distância 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Enfermagem em 

Saúde do Recém- 

Nascido e da 
Criança 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Enfermagem em 

Terapia Intensiva 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Enfermagem em 

Terapia Intensiva 

Adulto de Alta 

Complexidade 

 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

unidade de 

terapia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Intensiva adulto, 

pediátrico e 
neonatal 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

Urgência e 
Emergência 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

Urgência e 

Emergência - 

Atendimento Pré- 
Hospitalar 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Enfermagem em 

Urgência e 

Emergência com 

ênfase em 
Cardiologia 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Enfermagem em 

Urgência e 

Emergência e 
APH 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem em 

UTI 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Enfermagem em 

UTI Neonatal 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Enfermagem 

Forense 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Enfermagem 

obstetrica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Enfermagem 

Obstetrícia e 

Ginecológica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Enfermagem 

Oncológica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Enfermagem UTI 

Neonatal- 
pediátrica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Engenharia 

Ambiental 

Educaçãoa 

distância 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Engenharia 

Ambiental 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Engenharia 

Clínica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Engenharia de 

Equipamentos: 

ênfase na 

indústria de 
Petróleo 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 
2019/2023 

Engenharia de 
Incêndio 

Educação 
Presencial 50 2 Modular 

Todo 
Brasil 

2019/2023 

Engenharia de 

Manutenção 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Engenharia de 

Petróleo e Gás 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Engenharia de 

Planejamento 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Engenharia de 

Segurança do 

Trabalho 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Engenharia de 

Sistemas Off Shore 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Engenharia de 

Soldagem 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Engenharia de 

Túneis 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Engenharia 

Estrutural 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Engenharia 

Metalúrgica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Ensino 

Matemática 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Ensino 

Matemática 

Educaçãoa 

distância 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Entomologia 

forense 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Epidemiologia em 

Atividade Física 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Ergonomia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Ergonomia e 

Acessibilidade 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Estética 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Estética Com 

Ênfase Em Terapia 

Holística 

Educaçãoa 

distância 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Dermaticista 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Estética e 

Cosmetologia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Estética Funcional 

e Qualidade de 

Vida 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Estomatologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Estratégia de 

Saúde da Família 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Estruturas 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Estruturas 

Metálicas 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Estudos da Língua 

Inglesa: Teoria e 
Prática 

Educaçãoa 

distância 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Farmácia Clínica 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Farmácia Clínica 

com ênfase em 

Prescrição 
Farmacêutica 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Farmácia 

Comercial (MBA) 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Farmácia 

Hospitalar 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Farmácia 

Hospitalar com 

Ênfase em Gestão 

e Farmácia 
Clínica 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Farmácia 

Hospitalar com 

Ênfase em Gestão 

e Farmácia 
Clínica 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Farmácia 

Hospitalar e 

Oncologia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Farmácia 

Hospitalar 

Magistral 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Farmácia 

Magistral 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Farmácia 

Oncológica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Farmacologia 

Clínica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Farmacologia e 

Toxicologia 
Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Farmacologia e 

Toxicologia no 

Esporte 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Farmacologia 

Hospitalar 

aplicada à Clinica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Filosofia e 

Sociologia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisiologia do Exerc. 

Aplicado as 

Doenças Não 

Transmissíveis 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisiologia do 

Exercício 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisiologia do 

Exercício Aplicado 

as Doenças 

Crônicas não 
Transmissíveis 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Fisiologia do 

Exercício, 
Funcional e 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisiologia do 

Exercício, Nutrição 

e Treinamento 
Desportivos 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisiologia e 

Nutrição Aplicada 

para o 
Treinamento Físico 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisiologia, 

Avaliação e 

Prescrição de 
Exercício Físico 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia 

Cardiopulmonar 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia 

Cardiorrespiratória 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Fisioterapia 

Cinético-Funcional 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia 

Dermato- 

Funcional 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Fisioterapia 

Dermato- 

Funcional e 

Cosmetologia 

 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia do 

Trabalho 
Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Fisioterapia do 

Trabalho e 
Ergonomia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Cuidados 

Intensivos 

Pediátricos e 
Neonatais 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Fisioterapia em 

Geriatria e 

Gerontologia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Gerontologia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Neurologia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Neuropediatria e 
Puericultura 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Oncologia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Pediatria e 

Neonatologia 
Hospitalar 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Reabilitação 

Cardiopulmonar e 
Metabólica 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Terapia Intensiva 

Adulto 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Terapia Intensiva 

Adulto Pediátrica 
e Neonatal 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Fisioterapia em 

Terapia Intensiva e 

Suporte 

Ventilatório 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Terapia Intensiva 

Pediátrica e 

Neonatal 

 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Traumatologia e 

Ortopedia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Fisioterapia em 

Traumatologia e 

Ortopedia 
Funcional 

 
Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Traumato- 
Ortopedia Clínica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Traumato- 

Ortopedia Clínica 
e Esportiva 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Traumato- 

Ortopedia e 
Esportiva 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Unidade de 

Terapia Intensiva 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em 

Uroginecologia e 

Obstetrícia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia em UTI 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia em UTI 

Neonatal 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia em 

UTI Neonatal e 
Pediátrica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia 

Esportiva 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia 

Gineco- 

Obstetrícia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia 

Hospitalar 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Fisioterapia 

Hospitalar com 

ênfase em Terapia 

Intensiva 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia 

Hospitalar no 

Adulto 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Fisioterapia 

Manipulativa 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia na UTI 

Neonatal e 

Pedriatrica 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia na UTI 

Neopediatrica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia 

Neurofuncional 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia 

Esportiva 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia 

Gineco- 

Obstetrícia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia 

Hospitalar 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia 

Hospitalar com 

ênfase em Terapia 
Intensiva 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia 

Hospitalar no 

Adulto 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia 

Manipulativa 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia na UTI 

Neonatal e 

Pedriátrica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia na UTI 

Neopediatrica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia 

Neurofuncional 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia 

Neurofuncional 

Adulto e 
Pediátrica 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia Onco- 

Funcional 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia 

Pediátrica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Fisioterapia 

Pediátrica e 

Neonatal 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia 

pélvica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fisioterapia 

Pneumofuncional 

e 

Cardiorrespiratória 

 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia 

Respiratória 
Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Fisioterapia 

Respiratória em 

Pediatria e 
Neonatologia 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia 

Respiratória 

Hospitalar 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fisioterapia 

Vestibular 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fitness, 

Performance e 
Saúde Fitoterapia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fitoterapia 

aplicada à 
prática clínica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fitoterapia Clínica 

e Esportiva 

Aplicada à 
Nutrição 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fitoterapia na 

prática Clínica e 

Esportiva 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fitoterapia na 

Prática 

Multidisciplinar 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fitoterapia na 

Prática 

Multiprofissional 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fonoaudiologia 

do Trabalho com 

noções em 
Ergonomia 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Fonoaudiologia 

Educacional 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Fonoaudiologia 

em Neurociências 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fonoaudiologia 

Hospitalar 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Fonoaudiologia 

Neopediátrica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Gastroenterologia Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Gênero e 

Sexualidade: 

teoria e prática 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gerenciamento 

de Projetos 

Educaçãoa 

distância 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Gerenciamento 

de Projetos 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Geriatria 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Geriatria e 

Gerontologia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Gerontologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Gerontologia e 

Qualidade de 
Vida 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gerontologia 

Multidisciplinar 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Gestão de 

Instituições de 

Ensino Superior 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão de 

Negócios de 

Arquitetura e 
Urbanismo 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão de 

Negócios em 
Alimentação 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão de 

Políticas de 
Assistência Social 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão de 

Políticas Públicas 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Gestão de 

Políticas Sociais 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Gestão de 

Políticas Sociais 

para Infância e 

Juventude 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão de 

Projetos 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Gestão de 

Recursos Humanos 

e da Relações 

Trabalhistas e 

Previdenciárias 

(MBA) 

 

Educação 

Presencial 

 

 
50 

 

 
2 

 

 
Modular 

 

Todo 

Brasil 

 

 
2019/2023 

Gestão de 

Recursos Humanos 
e Psicanálise 

(MBA) 

 
Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão de 

Serviços de 

Fisioterapia em 

Emergências e 

Terapia Intensiva 

Gestão de Tributos 

e Planejamento 
Tributário 

 

 

Educação 

Presencial 

 

 

 
50 

 

 

 
2 

 

 

 
Modular 

 

 

Todo 

Brasil 

 

 

 
2019/2023 

Gestão de UPR´S 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Gestão e 

Administração em 

Saúde 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão e 

Auditoria 

Hospitalar (MBA) 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão e 

Educação 

Ambiental 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão e 

Segurança de 

Serviços de 
Alimentação 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão e 

Segurança de 

Serviços de 

Alimentação 
Coletiva 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Gestão 

Educacional: 

Orientação, 

Coordenação, 

Supervisão e 
Administração 

 
 

Educação 

Presencial 

 

 

50 

 

 

2 

 

 

Modular 

 
 

Todo 

Brasil 

 

 
2019/2023 

Gestão em 

alimentação e 

nutrição para a 

coletividade 

 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão em 

Esportes 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Gestão 

Empreendedora 
em Negócios de 

Saúde 

 
Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão 
Empresarial (MBA) 

Educação 
Presencial 50 2 Modular 

Todo 
Brasil 

2019/2023 

Gestão Escolar e 

Coordenação 

Pedagógica de 
Escolas Públicas 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão 

Estratégica com 

Pessoas (MBA) 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão 

Estratégica de 

Finanças e 
Produção (MBA) 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão 

Estratégica de 

Pessoas e 
Marketing (MBA) 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão 

Estratégica dos 
Negócios (MBA) 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão 

Estratégica em 

Unidades de 
Saúde (MBA) 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão Hospitalar 

e Sistemas de 
Saúde (MBA) 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Gestão Municipal 

(MBA) 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

Nº de Turno(s) Local 

Nome Do Curso Modalidade 
alunos Nº de de Ano solicit 

por turmasFuncionaFuncion ação 

turma mento amento 

Gestão Pedagógica: 

Supervisão/Orientação/Inspeção 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Gestão Pública 
Educação 
Presencial 50 2 Modular 

Todo 
Brasil 

2019/2023 

Gestão Pública Municipal 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Gestão Pública Municipal (MBA) Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Gestão, Clínica e Tecnologia em 

Farmácia Magistral 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Harmonização Estética e 

Funcional Orofacial 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Harmonização Orofacial 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Hematologia Clínica e 

Hemoterapia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Hemodinamica para Enfermei 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Hipnose Clínica 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

História das Religiões 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

História Geral e do Brasil 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Imagem em Ginecologia, 

Mastologia e Obstetrícia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Imagenologia Mamária 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Imaginologia com ênfase em 

Ressonância magnética 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Imaginologia com ênfase em 

Tomografia e Medicina Nuclear 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Implantodontia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Informática Aplicada à 

Educação 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Informática em Saúde 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Inspeção, Orientação e 

Supervisão Escolar 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Intervenções Clinicas junto à 

Criança e ao Adolescente 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Libras e Educação 

Especial 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Libras: Tradução e 

Interpretação 

Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS) 

 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Língua Portuguesa 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Linguagem Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Linguagem no 

Âmbito Clínico e 

Educacional 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Linguagem, 

Cultura Digital e 

Ensino 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Logística em 

Transporte 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Manipulação 

Farmacêutica e 
Cosmética 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Marketing Digital 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

MBA - Auditoria 

em Serviços 

Públicos e 
Privados de Saúde 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

de Projetos 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

MBA em 

Assistência 

Domiciliar e 

Gestão de Home 
Care 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

MBA em Auditoria 

e Gestão em 

Serviços de Saúde 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Auditoria 

e Perícia Contábil 

e Administrativa 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Auditoria 

em Serviços de 

Saúde 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

MBA em 

Coaching e 

Gestão de 

Pessoas 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em 

Engenharia de 

Produção 

Educaçãoa 

distância 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

MBA em 

Engenharia de 

Produção 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

MBA em 

Formação de 

Consultores 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em 

Formação de 

Executivos 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gerência 

de Risco, 

Segurança do 

Paciente e 

Gestão de 
Qualidade 

 
 

Educação 

Presencial 

 

 
50 

 

 
2 

 

 
Modular 

 
 

Todo 

Brasil 

 

 
2019/2023 

MBA em 

Gerenciamento 

de Projetos 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

Auditoria e 

Acreditação nos 
Serviços de Saúde 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

de Clínicas e 

Consultórios 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

de Cooperativas 

de Crédito 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

de Doação e 

Transplantes de 
Órgãos e Tecidos 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

de Escolas 

Particulares e 

Competências de 
Liderança 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

MBA em Gestão 

de Negócios de 

Alimentação 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

de Operadoras de 

Planos de Saúde 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

MBA em Gestão 

de Pequenas e 

Médias Empresas 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

MBA em Gestão 

de Pequenas e 

Médias Empresas 

Educaçãoa 

distância 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

de Pessoas 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

MBA em Gestão 

de Pessoas e 

Comportamento 
Organizacional 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

de Produção e de 

manutenção 

industrial e de 

ativos 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

MBA em Gestão 

de Projetos 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

MBA em Gestão 

de Saúde 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

MBA em Gestão 

de Serviços de 

Saúde com Ênfase 

em Segurança do 

Paciente e 

Qualidade 

Hospitalar 

 

 
Educação 

Presencial 

 

 
 

50 

 

 
 

2 

 

 
 

Modular 

 

 
Todo 

Brasil 

 

 

2019/2023 

MBA em Gestão 

de Serviços 
Públicos 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

de Unidade de 

Alimentação e 
Nutrição 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

do Esporte do Alto 

Rendimento 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

MBA em Gestão e 

Auditoria Negocial, 

Contábil e 

Financeira 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão e 

Empreendedorismo 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

MBA em Gestão 

Eficiente de Micro 

e Pequenas 

Empresas 

 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

em Negócios de 

Alimentação 

Educaçãoa 

distância 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

Estratégica de 

Cooperativas 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

Estratégica de 

Negócios 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

Estratégica de 

Pessoas e 
Liderança 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Gestão 

Hospitalar 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

MBA em Logística 

Portuária 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

MBA em Marketing 

Digital 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

MBA em QSMS - 

Qualidade, 

Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em QSMS - 

Qualidade, 

Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde 

 
Educaçãoa 

distância 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA em Serviços 

de Atenção 

Domiciliar 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA Executivo em 

Formação de 

Gestores de 

Pessoas e Líderes 

Coach 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

MBA Executivo em 

Gestão de 

Consultórios e 

Clínicas de Saúde 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

MBA Executivo em 

Marketing com 

ênfase em Vendas 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

MBA Executivo em 

Marketing e 

Negociação 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

MBA Hands-on 

Learning em 

Gestão de 
Negócios 

 
Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Medicina de 

Emergência 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Medicina de 

Emergência e 

Atendimento Pré- 
Hospital 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Medicina do 

Trabalho 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Medicina em 

Cirurgia Plástica e 

Estética 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Medicina em 

Urgência e 

Emergência 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Medicina Funcional 

e Preventiva 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Medicina Intensiva 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Medicina Intensiva 

Pediátrica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Medicina Intensiva 

Pediátrica e 

Neonatal 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Medicina Legal e 

Enfermagem 

Forense 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Medicina Legal e 

Perícias Médicas 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Medicina Nuclear 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Medicina 

Psicossomática 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Medicina 

Translacional com 

ênfase em Células 

Tronco e 
Fibroblastos 

 
Educação 

Presencial 

 

 
50 

 

 
2 

 

 
Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 
2019/2023 

Metodologia do 

Ensino da História e 

da Geografia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Metodologia do 

Ensino da Língua 

Portuguesa e da 

Literatura 

 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Metodologia do 

Ensino da 
Matemática 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Metodologia do 

Ensino 

Multidisciplinar na 
Educação Básica 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Metodologia e 

Fund. do Ensino 

Religioso na 
Educação Básica 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Metodologia no 

Ensino da 

Matemática 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Microbiologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Microbiologia 

Médica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Motricidade 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Motricidade 

Orofacacial com 

ênfase em 

Fonoaudiologia 

Hospitalar e 

Disfagia 

 
 

Educação 

Presencial 

 

 
50 

 

 
2 

 

 
Modular 

 
 

Todo 

Brasil 

 

 
2019/2023 

Motricidade 

Orofacial 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Motricidade 

Orofacial com 

ênfase na Estética 

Facial e Novas 

Ténicas e 
Instrumentos 

 
 

Educação 

Presencial 

 

 
50 

 

 
2 

 

 
Modular 

 
 

Todo 

Brasil 

 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Natação e Atividades 

Aquáticas 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Neonatologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Neonatologia 

Intensiva 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Neurociência Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Neurogerontologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Neurointensivismo 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Neurologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Neuropedagogia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Neuropsicologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Neuropsicologia 

Clínica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Neuropsicologia 

Cognitiva 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Neuropsicopedagogia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Novas Metodologias 

de Ensino e 
Aprendizagem 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Nutrição Aplicada à 

Estética e à Prática 
Desportiva 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Nutrição Aplicada à 

Prática Esportiva 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrição Clínica 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrição Clínica 

Aplicada a Prática 

Esportiva 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Nutrição Clínica 

Aplicada a UTI 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrição Clínica e 

Desportiva 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrição Clínica e 

Hospitalar 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrição Clínica 

Funcional e 

Fisioterapia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Nutrição Clínica 

Funcional e Fitoterapia 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrição Clínica nas 

Fases da Vida 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrição Clínica 

Ortomolecular, 

Biofuncional e 

Fitoterapia 

 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Nutrição Clínica, 

Ortomolecular, 

Biofuncional e 
Fitoterapia 

 
Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Nutrição Clínica: 

Metabolismo, Prática 
e Terapia Nutricional 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Nutrição Clínica: 

Metabolismo, Prática 
e Terapia Nutricional 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Nutrição e 

Gastronomia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrição e Obesidade: 

Do Emagrecimento à 

Bariátrica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Nutrição e Saúde 

Pública 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrição e 

Suplementação 

Esportiva 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Nutrição em 

Obstetrícia, Pediatria e 

Adolescência 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Nutrição em 

Obstetrícia, Pediatria e 

Adolescência 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Nutrição Esportiva 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrição Esportiva 

Aplicada à Saúde e 
Desempenho Físico 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Nutrição Hospitalar 

Aplicada a UTI 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrição Hospitalar e 

ao Paciente Crítico 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrição Vegetariana 

e Vegana 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Nutrologia 
Educaçãoa 

distância 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrologia 

Ambulatorial 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrologia Clínica e 

Esportiva 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Nutrologia da Infância 

à Adolescência 
Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Obesidade e 

Emagrecimento 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Obesidade e 

Emagrecimento 

Educaçãoa 

distância 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Odontologia do 

Trabalho 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Odontologia em 

Saúde Coletiva 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Odontopediatria 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Oncologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Oncologia para 

Enfermagem 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Orientação, 

Supervisão e 

Administração 
Educacional 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Orientação, 

Supervisão e 

Adminstração Escolar 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Ortodontia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Ortopedia Funcional 

dos Maxilares 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Patologia e 

Manutenção das 

Construções 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Pavimentação 

Rodoviária 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Pedagogia 

Empresarial 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Pediatria 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Perícia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Perícia e Assistência 

Técnica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Perícia em Saúde na 

Justiça do Trabalho 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Perícia Judicial E 

Extrajudicial 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Perícia, Auditoria e 

Gestão Ambiental 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Periodontia Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Personal Trainer 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Personal Training para 

Grupos Especiais 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Planejamento de 

Interiores e 
Decoração 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Planejamento Urbano- 

Ambiental e Gestão 
de Cidades 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Pneumologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Políticas Sociais 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Portuguesa: Língua e 

Literatura 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Prescrição de 

Atividade Física para 
Grupos Especiais 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Projeto Imobiliário 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Projetos Sociais e 

Responsabilidade 

Socioambiental 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Proteção Radiológica 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Prótese 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Prótese Dentária 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Psicologia Clínica 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Psicologia Clínica: 

Gestalt-terapia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Psicologia do Trânsito 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Psicologia Hospitalar 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Psicologia Junguiana 

com Enfoque na 

Prática Clínica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Psicologia Jurídica 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Psicologia 

Organizacional 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Psicologia 

Organizacional e do 

Trabalho 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Psicopedagogia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Psicopedagogia 

Clínica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Psicopedagogia 

Clínica com ênfase 

em Neurociências 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Psicopedagogia 

Clínica e Institucional 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Psicopedagogia 

Clínica e Institucional 

Aplicada 

Psicopedagogia 
Inclusiva 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Psicopedagogia 

Inclusiva com Ênfase 
Clínico Institucional 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Psicopedagogia 

Institucional 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Psicopedagogia 

Institucional e Clínica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Psiquiatria 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Psiquiatria e 

Psicopatologia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Qualidade, Auditoria e 

Vigilância Sanitária em 

Alimentos 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Química e Toxicologia 

Forense 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Quiropraxia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Radiologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Radiologia e 

Imaginologia 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Radiologia 

Intervencionista 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Radiologia 

Odontológica e 

Imaginologia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Reabilitação 

Acelerada: 

Fisioterapia Traumato- 

Ortopédica e 

Desportiva 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Reabilitação 

Traumato-Ortopédica 
e Desportiva 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Redes com Linux 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Ressonância 

Magnética 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Reumatologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Saúde Coletiva 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Saúde Coletiva com 

ênfase em Estratégia 

de Saúde da Família 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Saúde da Família 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Saúde da Família - 

Alteração - 

Coordenação 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Saúde da Mulher 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Saúde do homem 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Saúde Estética com 

Ênfase na Prática 

Clínica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Saúde Mental 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Saúde Mental da 

Criança e do 

Adolescente 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Saúde Mental e 

Dependência 

Química 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Saúde Mental, Álcool 

e Outras Drogas 

Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Saúde Pública com 

ênfase em Saúde da 

Família 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Serviço Social e 

Metodologias do 

trabalho social 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Sistema Único de 

Assistência Social - 

SUAS - Trabalho 

Interdisciplinar: 

Competências e 
Demandas 

 
 

Educação 

Presencial 

 

 
50 

 

 
2 

 

 
Modular 

 

Todo 

Brasil 

 

 
2019/2023 

Sociologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Supervisão escolar: 

supervisão, orientação 

e inspeção escolar 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Tanatologia: 

Intervenções 

Multidisciplinares 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Tanatologia: 

Intervenções 

Multidisciplinares 

Educaçãoa 

distância 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Tecnologia e 

Qualidade de 

Alimentos 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Tecnologias 

Ambientais e Florestais 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Teologia do Novo 

Testamento 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Teoria Psicanalítica 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Terapia Cognitivo 

Comportamental 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Terapia Cognitivo 

Comportamental com 

Crianças e 
Adolescentes 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Terapia Cognitivo- 

Comportamental 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Terapia Cognitivo- 

Comportamental com 

Crianças e 
Adolescentes 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Terapia Cognitivo- 

Comportamental: 

Prática Clínica 

Baseada em 
Evidências 

 
Educação 

Presencial 

 

 
50 

 

 
2 

 

 
Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 
2019/2023 

Terapia de Família – 
Enfoque Sistêmico 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Terapia de Família, 

Casal e Sexual 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Terapia Familiar Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Terapia Infusional 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Terapia Intensiva 

Adulto Pediátrico e 

Neonatal 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Terapia Intensiva de 

Alta Complexidade 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Terminologia Aplicada 

à Saúde e Termografia 
Clínica 

Educaçãoa 

distância 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Termologia Aplicada à 

Saúde e Termografia 
Clínica 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Termologia Aplicada à 

Saúde e Termografia 
Clínica Funcional 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Tomografia 

Computadorizada 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Tomografia 

Computadorizada e 

Ressonância 
Magnética 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Tomografia e 

Medicina Nuclear 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Toxicologia e Gestão 

de Instituições de 

Recuperação de 
Pacientes (MBA) 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Trabalho Social com 

Famílias e 
Comunidades 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Transtorno do 

Espectro de Autismo 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(continuação). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Transtorno do Espectro 

do Autismo com 

Ênfase na Intervenção 

Comportamental 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Treinamento de Força 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Treinamento de 

Futebol e Futsal 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Treinamento 

Desportivo 
Educação 

Presencial 
50 2 Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Treinamento funcional 

e de força 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Treinamento Funcional 

e Pilates 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Treinamento 

Personalizado e 

Funcional nas 
Modalidades Cíclicas 

 
Educação 

Presencial 

 

50 

 

2 

 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Treinamento 

Personalizado para 

Grupos Especiais 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Urgência e 

Emergência 

Educaçãoa 

distância 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Urgência e 

Emergência 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Urgência e 

Emergência Clínicas e 
Traumáticas 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Urgência e 

Emergência com 
Ênfase em Cardiologia 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Urgência e 

Emergência em 

Atendimentos Clínicos 

e Traumáticos do Pré 
ao Intra-Hospitalar 

 
Educação 

Presencial 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

Modular 

 
Todo 

Brasil 

 
 

2019/2023 

Urgência e 

Emergência em 

Enfermagem 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Urgência e 

Emergência Pediátrica 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Uroginecologia 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

UTI Geral com Ênfase 

em Gestão de UTI 

Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 
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Quadro 10: Programação de abertura de cursos de Pós-graduação (Lato Sensu). 

(conclusão). 
 

 
Nome Do Curso 

 
Modalidade 

Nº de 

alunos 

por 

turma 

 
Nº 

turmas 

Turno(s) 

de 

Funciona 

mento 

 

Local de 

Funcion 

amento 

 

Ano 

solicit 

ação 

Ventilação Mecânica 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Ventilação Mecânica 

em Neonatologia, 

Pediatria e Adulto 

Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 

2019/2023 

Vigilância Sanitária 
Educação 

Presencial 50 2 Modular 
Todo 

Brasil 
2019/2023 

Vigilância Sanitária e 

Controle de 
Qualidade dos 

Alimentos 

 
Educação 

Presencial 

 
50 

 
2 

 
Modular 

Todo 

Brasil 

 
2019/2023 

Voz 
Educação 
Presencial 50 2 Modular 

Todo 
Brasil 

2019/2023 

Fonte: os autores. 

 

Quadro 11: Programação de aumento de vagas para cursos autorizados/reconhecidos. 

 

Nome do 

curso 

 

Habilitação 

 

Modalidade 

 

Turno(s) 

Funcionamento 

Nº de 

vagas 

autoriz 

adas 

 

Nº de 

vagas a 

solicitar 

Ano 

previsto 

para a 

solicitaç 

ão 

Direito Bacharelado Presencial Noturno 160 80 2022 

Medicina Bacharelado Presencial Integral 112 56 2020 

Odontologia Bacharelado Presencial Integral 80 40 2022 

Fonte: os autores. 

 

Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino. 

Código 
 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

83384 
Atendimento a Pessoas em Situação de 

Violência 
360 

31-03- 
2018 

SERVIÇO 

SOCIAL 

53552 Atividade Física Adaptada e Saúde 360 
08-08- 
2016 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

65563 Ciência do Treinamento Desportivo 360 
17-04- 
2017 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

65548 Docência do Ensino Superior 385 
17-04- 
2017 

PEDAGOGIA 

98029 
Docência em Linguagem e Literaturas 

Brasileira e Portuguesa 
360 

04-02- 
2019 

PEDAGOGIA 

71149 Enfermagem do Trabalho 490 
16-10- 
2017 

ENFERMAGEM 

49827 Engenharia Ambiental 360 
04-01- 
2016 

ENGENHARIA 

CIVIL 

81987 Engenharia de Segurança do Trabalho 700 
22-01- 
2018 

ENGENHARIA 

CIVIL 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Código 
 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

65552 Estética Com Ênfase Em Terapia Holística 360 
17-04- 
2017 

FISIOTERAPIA 

98028 Estudos da Língua Inglesa: Teoria e Prática 360 
04-02- 
2019 

LETRAS 

49830 Farmacologia e Toxicologia 360 
04-01- 
2016 

MEDICINA 

51199 Farmacologia e Toxicologia no Esporte 360 
28-03- 
2016 

MEDICINA 

53131 
Fisiologia, Avaliação e Prescrição de 

Exercício Físico 
360 

08-08- 
2016 

MEDICINA 

52561 
Fisioterapia em Unidade de Terapia 

Intensiva 
360 

27-06- 
2016 

FISIOTERAPIA 

53449 Fisioterapia em UTI Neonatal e Pediátrica 360 
08-08- 
2016 

FISIOTERAPIA 

52893 Fitoterapia aplicada à prática clínica 360 
19-09- 
2016 

FISIOTERAPIA 

52604 Gerenciamento de Projetos 360 
08-08- 
2016 

ADMINISTRAÇÃO 

81989 Gestão de Negócios em Alimentação 360 
22-01- 
2018 

ADMINISTRAÇÃO 

80029 
Gestão Empreendedora em Negócios 

deSaúde 
360 

01-01- 
2018 

ADMINISTRAÇÃO 

50684 
Gestão Escolar e Coordenação 

Pedagógicade Escolas Públicas 
360 

28-03- 
2016 

PEDAGOGIA 

78681 Marketing Digital 360 
01-01- 
2018 

SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO 

49826 MBA em Engenharia de Produção 360 
04-01- 
2016 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

71089 
MBA em Gestão de Pequenas e Médias 

Empresas 
360 

16-10- 
2017 

ADMINISTRAÇÃO 

52569 MBA em Gestão de Projetos 360 
08-08- 
2016 

ADMINISTRAÇÃO 

85199 
MBA em Gestão em Negócios de 

Alimentação 
360 

28-05- 
2018 

ADMINISTRAÇÃO 

80028 MBA em Gestão Estratégica de Negócios 360 
01-01- 
2018 

ADMINISTRAÇÃO 

49828 
MBA em QSMS - Qualidade, Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde 
360 

04-01- 
2016 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

98030 Metodologia no Ensino da Matemática 360 
04-02- 
2019 

ENGENHARIA 

47828 
Nutrição Clínica, Ortomolecular, 

Biofuncionale Fitoterapia 
360 

26-09- 
2015 

NUTRIÇÃO 

77970 
Nutrição Clínica:Metabolismo, Prática e 

Terapia Nutricional 
360 

01-01- 
2018 

NUTRIÇÃO 

57995 Nutrição e Suplementação Esportiva 360 
08-01- 
2017 

NUTRIÇÃO 

57992 
Nutrição em Obstetrícia, Pediatria e 

Adolescência 
490 

01-04- 
2017 

NUTRIÇÃO 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

52567 Nutrologia 360 
27-06- 
016 

NUTRIÇÃO 

97289 Nutrologia da Infância à Adolescência 360 
02-01- 
2019 

NUTRIÇÃO 

98027 Perícia Judicial E Extrajudicial 360 
04-02- 

2019 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

49797 Pneumologia 360 
04-01- 
2016 

MEDICINA 

53133 
Prescrição de Atividade Física para 

GruposEspeciais 
360 

08-08- 
2016 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

54648 Terapia Cognitivo Comportamental 360 
09-01- 
2017 

FONOAUDIOLO 

GIA 

54649 
Terapia Cognitivo Comportamental 

comCrianças e Adolescentes 
360 

09-01- 
2017 

FONOAUDIOLO 

GIA 

55656 Urgência e Emergência 490 
22-08- 
2016 

MEDICINA 

52558 Urgência e Emergência em Enfermagem 360 
08-08- 
2016 

MEDICINA 

49832 Urgência e Emergência Pediátrica 360 
04-01- 
2016 

MEDICINA 

12663 Acupuntura 500 
23-09- 
2006 

FISIOTERAPIA 

16336 Acupuntura & Shiatsu 360 
02-01- 
2006 

FISIOTERAPIA 

16344 Acupuntura e Eletroacupuntura 360 
02-01- 
2006 

FISIOTERAPIA 

16356 Administração e Projetos de Sistemas WEB 360 
19-10- 
2002 

SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO 

16360 Administração Escolar 360 
12-07- 
2003 

ADMINISTRAÇÃO 

18742 Alergia 360 
01-05- 
2012 

ENFERMAGEM 

65859 
Alfabetização e Letramento - Múltiplas 

Linguagens 
360 

05-06- 
2017 

PEDAGOGIA 

9486 Análise Ambiental 360 
14-03- 
2009 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

12074 Análise Clínicas 360 
31-03- 
2006 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

64104 Análise Pericial em Ciências Forenses 360 
01-04- 
2017 

DIREITO 

21476 Análises Clínicas 360 
31-03- 
2006 

ENFERMAGEM 

12097 Anatomia Clínica e Funcional 360 
14-08- 

2010 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

50604 Aprendizagem e Desenvolvimento Motor 360 
13-02- 
2016 

MEDICINA 

12114 Arqueologia Brasileira 360 
01-08- 
2011 

ARQUITETURAE 

URBANISMO 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

39805 Arritmologia Clínica 360 
28-02- 
2015 

MEDICINA 

51128 Arte e Educação 360 
17-04- 
2016 

ARQUITETURAE 

URBANISMO 

16368 
Assistência Farmacêutica no SUS e 

Comercial(MBA) 
360 

19-06- 
2010 MEDICINA 

25593 
Atenção Primária em Saúde: Estratégia 

Saúde da Família 
360 

20-09- 
2014 

ENFERMAGEM 

25866 Atendimento Educacional Especializado 360 
04-07- 
2014 

ADMINISTRAÇÃO 

 
12150 

Atendimento educacional 

especializado com enfase em libras 
 

360 
01-08- 

2013 

FONOAUDIOLO 

GIA 

78780 Atendimento Nutricional no 

Envelhecimento 
360 

01-01- 
2018 

NUTRIÇÃO 

16371 Atendimento Pré-Hospitalar 360 
18-07- 
2004 MEDICINA 

69435 
Atividades Aquáticas: Grupos Especiais e 

Treinamento Personalizado 
360 

28-10- 
2017 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

12344 Audiologia 360 
27-10- 

2012 
FONOAUDIOLO 

GIA 

16577 Auditoria 360 
12-07- 
2003 

DIREITO 

12385 Auditoria em Serviços de Saúde 360 
13-10- 
2012 ENFERMAGEM 

39797 Avaliação Psicológica 360 
28-02- 
2015 ENFERMAGEM 

64180 Barragens de Rejeito 360 
18-03- 
2017 

ENGENHARIA 

CIVIL 

78801 
Bases Metodológicas e Fisiológicas da 

Ciências do Esporte 
360 

01-01- 
2018 

FISIOTERAPIA 

12427 
Bases Teóricas para Avaliação e 

Prescrição do Exercício Físico 
360 

15-02- 
2014 

FISIOTERAPIA 

16583 Biologia Educacional 360 
12-07- 
2003 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

97032 Biologia Forense 360 
01-01- 
2019 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

16588 Biologia Funcional do Movimento Humano 360 
12-07- 
2003 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

74109 Biotecnologia 360 
24-02- 

2018 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

12719 Cardiologia 360 
02-12- 
2011 

ENFERMAGEM 

25606 Cardiologia Hemodinâmica 360 
23-08- 
2014 

ENFERMAGEM 

39808 Cardiologia Intensiva de Alta 

Complexidade 
360 

28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

39505 Cardiologia Intensiva para Enfermeiros 360 
29-11- 
2014 

ENFERMAGEM 

39813 CCIH e Infectologia 360 
28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 

16593 Ciência da Religião 360 
29-07- 
2005 

TEOLOGIA 

89636 Ciência do Desporto 360 
03-09- 
2018 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

74020 
Ciência do Esporte: Bases Metodológicas 

eFisiológicas 
360 

11-11- 
2017 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

25619 Ciência do Exercício Aplicado à Saúde 360 
13-09- 
2014 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

18771 Ciência do Exercício Aplicado ao Fitness 360 
18-05- 
2013 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

19995 
Ciências da Religião: Pesquisa e Ensino do 

Fenômeno Religioso 
360 

29-07- 
2005 

SERVIÇO 

SOCIAL 

39820 Cinesiologia e Biomecânica 360 
28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 

56715 Cirurgia do Aparelho Digestivo 360 
02-09- 
2016 

MEDICINA 

42832 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo- 

Faciais 
3000 

15-03- 
2015 

MEDICINA 

68415 Cirurgia Geral 5740 
22-07- 
2017 

MEDICINA 

16598 Cirurgia Geral com ênfase em Reparação 360 
15-03- 
2014 

ENFERMAGEM 

60659 Cirurgia Plástica 8640 
26-11- 
2016 

MEDICINA 

44510 Citologia Clínica e Laboratorial 360 11-04- 

2015 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

16601 Clínica Médica 360 12-01- 

2004 

ENFERMAGEM 

39924 Comissão de Controle de Infectologia 

Hospitalar 

360 06-01- 

2014 

ENFERMAGEM 

28097 Contabilidade Pública e Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

360 06-01- 

2014 

CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

39824 Controle e Qualidade dos Alimentos 360 28-02- 

2015 

ENFERMAGEM 

16607 Coordenação e Supervisão Pedagógica 360 08-07- 

2009 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

44511 Cosmetologia aplicada à Estética 360 11-04- 

2015 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

12042 Criação, Produção e Gerenciamento 

em Moda 

360 05-05- 

2012 

ARQUITETURA E 

URBANISMO 

16613 Cuidados Intensivos em Enfermagem 360 
05-01- 
2007 

ENFERMAGEM 

25641 Cuidados Intensivos: Adulto e Neonatal 360 
13-09- 
2014 

ENFERMAGEM 

25687 Cuidados Neuro-Críticos para Enfermeiros 360 
30-08- 
2014 

ENFERMAGEM 

26010 Dentística 750 
19-01- 
2015 

MEDICINA 

16570 Dentística Restauradora 750 
14-03- 
2014 

MEDICINA 

16620 
Dependência Química-Prevenção e 

Tratamento 
360 

09-07- 
2011 

SERVIÇO 

SOCIAL 

16571 Dermatologia 360 
14-10- 
2011 

ENFERMAGEM 

15880 
Desenvolvimento Infantil e seus Principais 

Transtornos 
360 

26-04- 
2014 

FONOAUDIOLO 

GIA 

89648 Design de Interiores 360 
03-09- 
2018 

ARQUITETURA E 

URBANISMO 

16624 Direito Civil e Processo Civil 360 
16-05- 
2002 DIREITO 

16627 Direito do Consumidor 360 
16-05- 
2002 DIREITO 

16632 Direito do Estado e Administrativo 360 
16-05- 
2002 

DIREITO 

16644 Direito do Trabalho e Processo 360 
16-05- 
2002 

DIREITO 

28041 Direito e Perícia Ambiental 360 
08-07- 
2009 

DIREITO 

78689 
Direito Esportivo, Ciência do Futebol e 

Medicina do Esporte 
360 

18-01- 
2018 

DIREITO 

16652 
Direito Imobiliário, Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais 
360 

16-05- 

2002 
DIREITO 

16656 Direito Penal e Processo Penal 360 
16-05- 
2002 

DIREITO 

12050 Direito Portuário e Marítimo 360 
04-05- 
2013 

DIREITO 

80019 Direito Público 360 18-01- 

2018 

DIREITO 

39830 Disfagia 360 28-02- 

2015 

ENFERMAGEM 

60361 Disfagia e Fonoaudiologia Hospitalar 360 09-12- 

2016 

FONOAUDIOLO 

GIA 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

16662 Docência do Ensino Fundamental e Médio 360 14-03- 

2008 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

12079 Docência do Ensino Superior 360 26-03- 

2004 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

28235 Doenças Parasitárias e Infecciosas ou 

Zoonoses de interesses do SUS 

360 06-01- 

2014 

ENFERMAGEM 

39833 Doenças Tropicais 360 28-02- 

2015 

ENFERMAGEM 

60889 Educação Ambiental e Sustentabilidade 360 
04-02- 
2017 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

52426 
Educação de Alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) 
360 

02-07- 
2016 

FONOAUDIOLO 

GIA 

44323 Educação Especial e Inclusiva 360 
01-06- 
2015 

SERVIÇO SOCIAL 

64646 
Educação física aplicada ao fitness 

360 
06-05- 
2017 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

80025 Educação Física Escolar 360 
01-01- 
2018 

FISIOTERAPIA 

16671 Educação Inclusiva com Enfoque em 

Surdez 
360 

18-07- 

2004 
ADMINISTRAÇÃ 

O 

16681 Educação Inclusiva e Inspeção Escolar 360 
18-07- 
2004 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

55165 Educação Infantil 360 
15-07- 
2016 

PSICOLOGIA 

26123 Educação Matemática 360 
04-07- 
2014 

SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO 

16702 Elaboração e Gestão de Projetos Sociais 360 
18-07- 
2004 

DIREITO 

28113 Emergência Clínica e Traumática 360 
06-01- 
2014 FISIOTERAPIA 

50611 
Emergência Clínicas e Traumáticas 

baseado em evidências 
360 

17-04- 
2016 MEDICINA 

78679 Emergência Clínicas e Traumáticas para 

Enfermeiros 

360 01-01- 
2018 

ENFERMAGEM 

28124 Emergência Dermatológica 360 06-01- 
2014 

ENFERMAGEM 

68428 Emergência em Assistência Ventilatória 

Intensiva e Reabilitação Cardiopulmonar 

360 26-08- 
2017 

MEDICINA 

13026 Endocrinologia 360 18-11- 
2011 

ENFERMAGEM 

60660 Endocrinologia e Metabologia 360 22-10- 
2016 

MEDICINA 

16572 Endodontia 750 03-01- 
2011 

MEDICINA 



124 
 

 

Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

65896 Enfermagem Clínica e Cirúrgica 360 02-09- 
2017 

ENFERMAGEM 

13144 Enfermagem do Trabalho 360 03-08- 
2007 

ENFERMAGEM 

 
81955 

Enfermagem do Trabalho com ênfase em 

Gestão de Núcleos de Saúde do 

Trabalhador 

 
360 

22-01- 

2018 

 
ENFERMAGEM 

39850 Enfermagem e UTI Geral com ênfase em 

Gestão de UTI 

360 28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 

12108 Enfermagem em UTI Adulto Pediátrico e 

Neonatal 

360 29-10- 
2011 

ENFERMAGEM 

52425 Enfermagem em Atendimento Pré- 

Hospitalar 

360 12-06- 
2016 

ENFERMAGEM 

13187 Enfermagem em Cardiologia e 

Hemodinâmica 

360 16-07- 
2011 

ENFERMAGEM 

16573 Enfermagem em Cardiologia Intensiva 360 22-03- 
2014 

ENFERMAGEM 

18813 Enfermagem em Centro Cirúrgico e 

Central de Material Esterilizado 

360 23-06- 
2012 

ENFERMAGEM 

51211 Enfermagem em Centro-Cirúrgico, 

Recuperação Anestésica e CME 

360 19-03- 
2016 

ENFERMAGEM 

13321 Enfermagem em Cuidados Intensivos (UTI) 

Adulto e Neonatal 

360 09-04- 
2011 

ENFERMAGEM 

39837 Enfermagem em Dermatologia 390 28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 

78680 Enfermagem em Dermatologia e Estética 360 01-01- 
2018 

ENFERMAGEM 

25797 Enfermagem em Estomaterapia, Feridas e 

Incontinência 

360 18-10- 
2014 

ENFERMAGEM 

18835 Enfermagem em Nefrologia 360 20-10- 
2012 

ENFERMAGEM 

80026 Enfermagem em Neonatologia e Pediatria 

Intensiva 

360 01-01- 
2018 

ENFERMAGEM 

39845 Enfermagem em Neurologia e 

Neurocirurgia 

360 28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 

52608 Enfermagem em Oncologia e Cuidados 

Paliativos 

360 11-06- 
2016 

ENFERMAGEM 

25832 Enfermagem em Saúde da Família 360 16-08- 
2014 

ENFERMAGEM 

16574 Enfermagem em Saúde da Mulher 360 05-05- 
2012 

ENFERMAGEM 

51198 Enfermagem em Saúde do Recém- 

Nascido e da Criança 

360 04-06- 
2016 

ENFERMAGEM 

18866 Enfermagem em Terapia Intensiva 360 01-05- 
2013 

ENFERMAGEM 

78682 Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto 

de Alta Complexidade 

360 01-01- 
2018 

ENFERMAGEM 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

96978 Enfermagem em unidade de terapia 

intensiva adulto, pediátrico e neonatal 

 02-01- 

2019 

 

 360 ENFERMAGEM 

16575 Enfermagem em Urgência e Emergência 360 31-03- 
2012 

ENFERMAGEM 

64326 Enfermagem em Urgência e Emergência - 

Atendimento Pré Hospitalar 

360 25-03- 
2017 

ENFERMAGEM 

19555 Enfermagem em Urgência e Emergência 

com ênfase em Cardiologia 

360 26-11- 
2011 

ENFERMAGEM 

85200 Enfermagem em Urgência e Emergência e 

APH 

360 28-05- 
2018 

ENFERMAGEM 

16722 Enfermagem em UTI 360 27-08- 
2004 

ENFERMAGEM 

16736 Enfermagem em UTI Neonatal 360 09-06- 
2012 

ENFERMAGEM 

50842 Enfermagem Forense 360 05-03- 
2016 

ENFERMAGEM 

36633 ENFERMAGEM OBSTETRICA 360 26-10- 
2013 

ENFERMAGEM 

16719 Enfermagem Obstetrícia e Ginecológica 360 23-03- 
2013 

ENFERMAGEM 

18925 Enfermagem Oncológica 360 29-09- 
2012 

ENFERMAGEM 

55657 ENFERMAGEM UTI NEONATAL- PEDIÁTRICA 360 27-08- 
2016 

ENFERMAGEM 

46718 Engenharia Ambiental 360 12-09- 
2015 

ENGENHARIA 

99023 Engenharia Clínica 420 11-02- 
2019 

ENGENHARIA 

44499 Engenharia de Equipamentos:ênfase na 

indústria de Petróleo 

360 11-04- 
2015 

ENGENHARIA 

CIVIL 

16784 Engenharia de Incêndio 360 01-08- 
2013 

ENGENHARIA 

44522 Engenharia de Manutenção 360 11-04- 
2015 

ENGENHARIA 

CIVIL 

28049 Engenharia de Petróleo e Gás 360 08-07- 
2009 

ENGENHARIA 

39861 Engenharia de Planejamento 360 28-02- 
2015 

ENGENHARIA 

CIVIL 

12148 Engenharia de Segurança do Trabalho 660 14-03- 
2008 

ENGENHARIA 

46721 Engenharia de Sistemas Off Shore 360 12-09- 
2015 

ENGENHARIA 

28136 Engenharia de Soldagem 360 06-01- 
2014 

ENGENHARIA 

16814 Engenharia de Túneis 360 09-03- 
2013 

ENGENHARIA 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

45571 Engenharia Estrutural 360 23-05- 
2015 

ENGENHARIA 
CIVIL 

28151 Engenharia Metalúrgica 360 06-01- 
2014 

ENGENHARIA 

80023 Ensino Matemática 360 01-01- 
2018 

ENGENHARIA 

CIVIL 

80024 Ensino Matemática 360 01-01- 
2018 

ENGENHARIA 

CIVIL 

64213 ENTOMOLOGIA FORENSE 360 25-03- 
2017 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

39855 Epidemiologia em Atividade Física 360 28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 

16744 Ergonomia 360 01-02- 
2005 

ENFERMAGEM 

18980 Ergonomia e Acessibilidade 360 02-09- 
2012 

FISIOTERAPIA 

16836 Estética 360 10-05- 
2010 

ENFERMAGEM 

87077 Estética Dermaticista 360 11-06- 
2018 

FISIOTERAPIA 

39531 Estética e Cosmetologia 360 27-08- 
2014 

ENFERMAGEM 

80018 Estética Funcional e Qualidade de Vida 360 01-01- 
2018 

FISIOTERAPIA 

16763 Estomatologia 360 03-01- 
2011 

ENFERMAGEM 

16778 Estratégia de Saúde da Família 360 17-01- 
2013 

ENFERMAGEM 

19018 Estruturas 360 05-11- 
2011 

ENGENHARIA 

12197 Estruturas Metálicas 360 19-10- 
2013 

ENGENHARIA 

16795 Farmácia Clínica 360 18-07- 
2004 

MEDICINA 

19070 Farmácia Clínica com ênfase em 

Prescrição Farmacêutica 

380 22-02- 
2014 

MEDICINA 

16812 Farmácia Comercial (MBA) 360 11-01- 
2010 

MEDICINA 

16818 Farmácia Hospitalar 360 18-07- 
2004 

MEDICINA 

12221 Farmácia Hospitalar com Ênfase em 

Gestão e Farmácia Clínica 

360 13-04- 
2013 

MEDICINA 

70579 Farmácia Hospitalar e Clínica 360 12-08- 
2017 

MEDICINA 

16853 Farmácia Hospitalar e Oncologia 360 26-01- 
2013 

MEDICINA 

20029 Farmácia Hospitalar Magistral 360 31-08- 
2013 

MEDICINA 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

19114 Farmácia Magistral 360 31-08- 
2013 

MEDICINA 

65238 Farmácia Oncológica 360 25-03- 
2017 

MEDICINA 

28055 Farmacologia Clínica 360 08-07- 
2009 

MEDICINA 

49800 Farmacologia Hospitalar aplicada à 

Clinica 

360 27-02- 
2016 

MEDICINA 

16823 Filosofia e Sociologia 360 25-05- 
2013 

SERVIÇO SOCIAL 

16887 Fisiologia do Exerc. Aplicado as Doenças 

Não Transmissíveis 

360 22-02- 
2014 

FISIOTERAPIA 

20091 Fisiologia do Exercício 360 02-01- 
2006 

FISIOTERAPIA 

21361 Fisiologia do Exercício Aplicado as 

Doenças Crônicas não Transmissíveis 

360 22-02- 
2014 

FISIOTERAPIA 

46231 Fisiologia do Exercício, Funcional e Grupos 

Especiais 

360 13-06- 
2015 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

46228 Fisiologia do Exercício, Nutrição e 

Treinamento Desportivos 

360 13-06- 
2015 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

12261 Fisiologia e Nutrição Aplicada para o 

Treinamento Físico 

360 05-10- 
2013 

NUTRIÇÃO 

20161 Fisioterapia Cardiopulmonar 360 11-05- 
2012 

FISIOTERAPIA 

26212 Fisioterapia Cardiorrespiratória 360 25-10- 
2014 

FISIOTERAPIA 

19138 Fisioterapia Cinético-Funcional 360 10-03- 
2012 

FISIOTERAPIA 

16839 Fisioterapia Dermato-Funcional 360 02-01- 
2006 

ENFERMAGEM 

20122 Fisioterapia Dermato-Funcional e 

Cosmetologia 

360 24-03- 
2012 

FISIOTERAPIA 

16844 Fisioterapia do Trabalho 360 19-10- 
2002 

FISIOTERAPIA 

16849 Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia 360 02-06- 
2012 

FISIOTERAPIA 

16902 Fisioterapia em Cuidados Intensivos 

Pediátricos e Neonatais 

360 01-05- 
2013 

FISIOTERAPIA 

39878 Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia 360 28-02- 
2015 

FISIOTERAPIA 

87073 Fisioterapia em Gerontologia 360 02-01- 
2018 

FISIOTERAPIA 

78793 Fisioterapia em Neurologia 360 01-01- 
2018 

FISIOTERAPIA 

64103 Fisioterapia em Neuropediatria e 

Puericultura 

360 01-04- 
2017 

FISIOTERAPIA 

39807 Fisioterapia em Oncologia 360 28-02- 
2015 

FISIOTERAPIA 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

26291 Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia 
Hospitalar 

360 06-09- 
2014 

FISIOTERAPIA 

78802 Fisioterapia em Reabilitação 

Cardiopulmonar e Metabólica 

360 01-01- 
2018 

FISIOTERAPIA 

19178 Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto 360 12-03- 
2011 

FISIOTERAPIA 

16926 Fisioterapia em Terapia Intensiva Adulto 

Pediátrica e Neonatal 

360 01-02- 
2011 

FISIOTERAPIA 

17122 Fisioterapia em Terapia Intensiva e Suporte 

Ventilatório 

360 13-05- 
2011 

FISIOTERAPIA 

50614 Fisioterapia em Terapia Intensiva 

Pediátrica e Neonatal 

360 04-03- 
2016 

FISIOTERAPIA 

16856 Fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia 360 19-10- 
2002 

FISIOTERAPIA 

20208 Fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia 

Funcional 

360 02-01- 
2008 

FISIOTERAPIA 

89640 Fisioterapia em Traumato-Ortopedia 

Clínica 

360 03-09- 
2018 

FISIOTERAPIA 

19225 Fisioterapia em Traumato-Ortopedia 

Clínica e Esportiva 

360 26-04- 
2014 

FISIOTERAPIA 

20181 Fisioterapia em Traumato-Ortopedia e 

Esportiva 

360 28-04- 
2012 

FISIOTERAPIA 

16892 Fisioterapia em Uroginecologia e 

Obstetrícia 

360 25-11- 
2012 

FISIOTERAPIA 

20210 Fisioterapia em UTI 360 25-08- 
2012 

FISIOTERAPIA 

17048 Fisioterapia em UTI Neonatal 360 02-01- 
2006 

FISIOTERAPIA 

78684 Fisioterapia Esportiva 360 01-01- 
2018 

FISIOTERAPIA 

17055 Fisioterapia Gineco-Obstetrícia 360 02-01- 
2006 

FISIOTERAPIA 

17066 Fisioterapia Hospitalar 360 20-07- 
2012 

FISIOTERAPIA 

20191 Fisioterapia Hospitalar com ênfase em 

Terapia Intensiva 

360 19-07- 
2013 

FISIOTERAPIA 

97034 Fisioterapia Hospitalar no Adulto 360 02-01- 
2019 

FISIOTERAPIA 

17075 Fisioterapia Manipulativa 360 23-03- 
2013 

FISIOTERAPIA 

20420 Fisioterapia na UTI Neonatal e Pedriatrica 360 23-03- 
2012 

FISIOTERAPIA 

17082 Fisioterapia na UTI Neopediatrica 360 08-07- 
2009 

FISIOTERAPIA 

19245 Fisioterapia Neurofuncional 360 02-06- 
2012 

FISIOTERAPIA 

89644 Fisioterapia Neurofuncional Adulto e 

Pediátrica 

360 03-08- 
2018 

FISIOTERAPIA 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

17140 Fisioterapia Onco-Funcional 360 08-07- 
2009 

ENFERMAGEM 

42834 Fisioterapia Pediátrica 360 02-03- 
2015 

FISIOTERAPIA 

72109 Fisioterapia Pediátrica e Neonatal 360 30-09- 
2017 

FISIOTERAPIA 

97030 Fisioterapia pélvica 360 01-01- 
2019 

FISIOTERAPIA 

26470 Fisioterapia Pneumofuncional e 

Cardiorrespiratória 

360 20-09- 
2014 

FISIOTERAPIA 

17154 Fisioterapia Respiratória 360 16-05- 
2002 

FISIOTERAPIA 

17168 Fisioterapia Respiratória em Pediatria e 

Neonatologia 

360 16-05- 
2002 

FISIOTERAPIA 

17185 Fisioterapia Respiratória Hospitalar 360 08-07- 
2009 

FISIOTERAPIA 

39816 Fisioterapia Vestibular 360 28-02- 
2015 

FISIOTERAPIA 

73070 Fitness, Performance e Saúde 360 28-10- 
2017 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

39916 Fitoterapia 360 11-01- 
2010 

ENFERMAGEM 

89638 Fitoterapia Clínica e Esportiva Aplicada à 

Nutrição 

360 03-09- 
2018 

NUTRIÇÃO 

56172 Fitoterapia na prática Clínica e Esportiva 360 06-08- 
2016 

MEDICINA 

39869 Fitoterapia na Prática Multidisciplinar 360 28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 

39874 Fitoterapia na Prática Multiprofissional 360 28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 

19255 Fonoaudiologia do Trabalho com noções 

em Ergonomia 

360 31-03- 
2012 

FONOAUDIOLO 

GIA 

17193 Fonoaudiologia Educacional 360 02-02- 
2005 

FONOAUDIOLO 

GIA 

39823 Fonoaudiologia em Neurociências 360 28-02- 
2015 

FONOAUDIOLO 

GIA 

17208 Fonoaudiologia Hospitalar 360 02-02- 
2005 

FONOAUDIOLO 

GIA 

70286 Fonoaudiologia Neopediátrica 360 18-11- 
2017 

FONOAUDIOLO 

GIA 

16999 Gastroenterologia 360 18-11- 
2011 

ENFERMAGEM 

69645 Gênero e Sexualidade: teoria e prática 360 26-08- 
2017 

MEDICINA 

70524 Gerenciamento de Projetos 360 21-10- 
2017 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

19284 Geriatria 360 01-06- 
2012 

MEDICINA 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

17223 Geriatria e Gerontologia 360 02-02- 
2005 

MEDICINA 

14347 Gerontologia 380 18-01- 
2014 

MEDICINA 

26537 Gerontologia e Qualidade de Vida 360 27-09- 
2014 

MEDICINA 

78795 Gerontologia Multidisciplinar 360 18-01- 
2018 

MEDICINA 

17235 Gestão de Instituições de Ensino Superior 360 17-01- 
2013 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

89649 Gestão de Negócios de Arquitetura e 

Urbanismo 

360 03-09- 
2018 

ARQUITETURA E 

URBANISMO 

17240 Gestão de Políticas de Assistência Social 360 02-01- 
2008 

SERVIÇO SOCIAL 

17144 Gestão de Políticas Públicas 360 03-07- 
2011 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

19566 Gestão de Políticas Sociais 360 16-06- 
2012 

SERVIÇO SOCIAL 

28036 Gestão de Políticas Sociais para Infância e 

Juventude 

360 08-07- 
2009 

DIREITO 

39832 Gestão de Projetos 360 28-02- 
2015 

ADMINISTRAÇÃ 

O 
 Gestão de Recursos Humanos e da 

Relações Trabalhistas e Previdenciárias 

(MBA) 

 20-04- 

2013 

SERVIÇO SOCIAL 

17259 360  

17285 Gestão de Recursos Humanos e 

Psicanálise (MBA) 

360 19-10- 
2002 

SERVIÇO SOCIAL 

80021 Gestão de Serviços de Fisioterapia em 

Emergências e Terapia Intensiva 

360 01-01- 
2018 

FISIOTERAPIA 

81970 Gestão de Tributos e Planejamento 

Tributário 

360 22-01- 
2018 

ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO 

39825 Gestão de UPR´S 360 28-01- 
2015 

SERVIÇO SOCIAL 

81978 Gestão e Administração em Saúde 360 22-01- 
2018 

ENFERMAGEM 

17292 Gestão e Auditoria Hospitalar (MBA) 360 05-01- 
2007 

ENFERMAGEM 

51166 Gestão e Educação Ambiental 360 16-04- 
2016 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

70308 Gestão e Segurança de Serviços de 

Alimentação 

360 26-08- 
2017 

NUTRIÇÃO 

80030 Gestão e Segurança de Serviços de 

Alimentação Coletiva 

360 01-01- 
2018 

NUTRIÇÃO 

14551 Gestão Educacional: Orientação, 

Coordenação, Supervisão e 

Administração 

360 06-07- 

2007 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

44519 Gestão em alimentação e nutrição para a 

coletividade 

360 11-04- 
2015 

NUTRIÇÃO 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

68020 Gestão em Esportes 360 11-06- 
2017 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

17302 Gestão Empresarial (MBA) 360 14-11- 
2009 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

15325 Gestão Estratégica com Pessoas (MBA) 360 02-04- 
2011 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

12346 Gestão Estratégica de Finanças e 

Produção (MBA) 

360 31-08- 
2013 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

12374 Gestão Estratégica de Pessoas e 

Marketing (MBA) 

360 31-08- 
2013 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

12426 Gestão Estratégica dos Negócios (MBA) 360 11-01- 
2010 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

17310 Gestão Estratégica em Unidades de 

Saúde (MBA) 

360 19-10- 
2002 

ENFERMAGEM 

17322 Gestão Hospitalar e Sistemas de Saúde 

(MBA) 

360 26-10- 
2013 

ENFERMAGEM 

17331 Gestão Municipal (MBA) 360 13-04- 
2013 

SERVIÇO SOCIAL 

66838 Gestão Pedagógica: Supervisão 
/Orientação/Inspeção 

360 17-06- 
2017 

PEDAGOGIA 

19298 Gestão Pública 360 29-09- 
2012 

SERVIÇO SOCIAL 

12456 Gestão Pública Municipal 360 25-05- 
2013 

DIREITO 

21497 Gestão Pública Municipal (MBA) 360 25-05- 
2013 

DIREITO 

55606 Gestão, Clínica e Tecnologia em Farmácia 

Magistral 

360 08-10- 
2016 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

76104 Harmonização Estética e Funcional 

Orofacial 

500 28-08- 
2017 

MEDICINA 

10383 
0 

Harmonização Orofacial 500 
10-04- 
2019 

MEDICINA 

39834 Hematologia Clínica e Hemoterapia 360 28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 

26581 Hemodinamica para Enfermeiros 360 22-09- 
2014 

ENFERMAGEM 

17350 Hipnose Clínica 360 08-04- 
2003 

ENFERMAGEM 

17375 História das Religiões 360 02-04- 
2011 

SERVIÇO SOCIAL 

17359 História Geral e do Brasil 360 12-07- 
2003 

SERVIÇO SOCIAL 

12302 Imagem em Ginecologia, Mastologia e 

Obstetrícia 

360 27-04- 
2012 

ENFERMAGEM 

69936 Imagenologia Mamária 360 19-05- 
2017 

MEDICINA 

44508 Imaginologia com ênfase em Ressonância 

magnética 

360 11-04- 
2015 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

19312 Imaginologia com ênfase em Tomografia 
e Medicina Nuclear 

360 01-02- 
2011 

ENFERMAGEM 

17014 Implantodontia 1000 28-11- 
2011 

ENFERMAGEM 

17389 Informática Aplicada à Educação 360 19-10- 
2002 

SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO 

69671 Informática em Saúde 360 21-10- 
2017 

ENFERMAGEM 

19326 Inspeção, Orientação e Supervisão Escolar 360 19-02- 
2011 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

39836 Intervenções Clinicas junto à Criança e ao 

Adolescente 

360 28-02- 
2015 

FISIOTERAPIA 

51187 Libras e Educação Especial 360 09-04- 
2016 

FONOAUDIOLO 

GIA 

51186 Libras: Tradução e Interpretação 360 23-04- 
2016 

SERVIÇO SOCIAL 

51131 Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 360 16-04- 
2016 

FONOAUDIOLO 

GIA 

17395 Língua Portuguesa 360 12-07- 
2003 

DIREITO 

14803 Linguagem 360 15-06- 
2013 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

78790 Linguagem no Âmbito Clínico e 

Educacional 

460 01-01- 
2018 

FONOAUDIOLO 

GIA 

78794 Linguagem, Cultura Digital e Ensino 360 01-01- 
2018 

FONOAUDIOLO 

GIA 

17405 Logística em Transporte 360 18-07- 
2004 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

17415 Manipulação Farmacêutica e Cosmética 360 02-02- 
2005 

ENFERMAGEM 

60677 MBA - Auditoria em Serviços Públicos e 

Privados de Saúde 

360 01-10- 
2016 

MEDICINA 

46722 MBA em Gestão de Projetos 360 12-09- 
2015 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

87076 MBA em Assistência Domiciliar e Gestão 

de Home Care 

360 11-06- 
2018 

ENFERMAGEM 

81980 MBA em Auditoria e Gestão em Serviços 

de Saúde 

360 22-01- 
2018 

ENFERMAGEM 

27477 MBA em Auditoria e Perícia Contábil e 

Administrativa 

360 30-06- 
2012 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

87074 MBA em Auditoria em Serviços de Saúde 360 11-06- 
2018 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

68459 MBA em Coaching e Gestão de Pessoas 360 11-08- 
2017 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

49801 MBA em Engenharia de Produção 360 05-03- 
2016 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

68535 MBA em Formação de Consultores 360 26-08- 
2017 

ADMINISTRAÇÃ 

O 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

68532 MBA em Formação de Executivos 360 26-08- 
2017 

ADMINISTRAÇÃ 
O 

39897 MBA em Gerência de Risco, Segurança do 

Paciente e Gestão de Qualidade 

360 28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 

78686 MBA em Gerenciamento de Projetos 360 18-01- 
2018 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

19341 MBA em Gestão Auditoria e Acreditação 

nos Serviços de Saúde 

360 27-07- 
2013 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

26654 MBA em Gestão de Clínicas e Consultórios 360 22-11- 
2014 

ENFERMAGEM 

27398 MBA em Gestão de Cooperativas de 

Crédito 

360 17-03- 
2012 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

39889 MBA em Gestão de Doação e 

Transplantes de Órgãos e Tecidos 

360 28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 

65900 MBA em Gestão de Escolas Particulares e 

Competências de Liderança 

360 10-06- 
2017 

PEDAGOGIA 

20497 MBA em Gestão de Negócios de 

Alimentação 

360 23-08- 
2014 

NUTRIÇÃO 

89637 MBA em Gestão de Operadoras de Planos 

de Saúde 

360 03-09- 
2018 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

78677 MBA em Gestão de Pequenas e Médias 

Empresas 

360 01-01- 
2018 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

26713 MBA em Gestão de Pessoas 360 27-05- 
2013 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

47340 MBA em Gestão de Pessoas e 

Comportamento Organizacional 

360 24-10- 
2015 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

44509 MBA em Gestão de Produção e de 

manutenção industrial e de ativos 

360 11-04- 
2015 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

44513 MBA em Gestão de Saúde 360 11-04- 
2015 

ENFERMAGEM 

 
55608 

MBA em Gestão de Serviços de Saúde 

com Ênfase em Segurança do Paciente e 

Qualidade Hospitalar 

 
360 

20-08- 

2016 

 
MEDICINA 

47826 MBA em Gestão de Serviços Públicos 360 28-11- 
2015 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

26767 MBA em Gestão de Unidade de 

Alimentação e Nutrição 

360 16-08- 
2014 

NUTRIÇÃO 

26866 MBA em Gestão do Esporte do Alto 

Rendimento 

360 27-09- 
2014 

ENFERMAGEM 

28081 MBA em Gestão e Auditoria Negocial, 

Contábil e Financeira 

360 06-01- 
2014 

ENGENHARIA 

53369 MBA em Gestão e Empreendedorismo 360 06-08- 
2016 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

26948 MBA em Gestão Eficiente de Micro e 

Pequenas Empresas 

360 13-09- 
2014 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

81981 MBA em Gestão Estratégica de 

Cooperativas 

360 22-01- 
2018 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

27574 MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e 
Liderança 

360 26-07- 
2014 

ADMINISTRAÇÃ 
O 

78683 MBA em Gestão Hospitalar 360 01-01- 
2018 

ENFERMAGEM 

28171 MBA em Logística Portuária 360 06-01- 
2014 

ENGENHARIA 

68476 MBA em Marketing Digital 360 15-09- 
2017 

ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 

47019 MBA em QSMS - Qualidade, Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde 

360 12-09- 
2015 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

39892 MBA em Serviços de Atenção Domiciliar 360 28-02- 
2015 

ENFERMAGEM 

10384 
2 

MBA Executivo em Formação de Gestores 

de Pessoas e Líderes Coach 
360 

10-04- 
2019 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

78799 MBA Executivo em Gestão de Consultórios 

e Clínicas de Saúde 

360 01-01- 
2018 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

78685 MBA Executivo em Marketing com ênfase 

em Vendas 

360 01-01- 
2018 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

77701 MBA Executivo em Marketing e 

Negociação 

360 01-01- 
2018 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

78797 MBA Hands-on Learning em Gestão de 

Negócios 

380 18-01- 
2018 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

70008 Medicina de Emergência 360 12-08- 
2017 

MEDICINA 

28065 Medicina de Emergência e Atendimento 

Pré- Hospital 

360 06-01- 
2014 

MEDICINA 

12546 Medicina do Trabalho 360 23-03- 
2007 

ENFERMAGEM 

17430 Medicina em Cirurgia Plástica e Estética 4780 15-03- 
2014 

MEDICINA 

15695 Medicina em Urgência e Emergência 360 26-02- 
2011 

ENFERMAGEM 

47054 Medicina Funcional e Preventiva 360 26-09- 
2015 

ENFERMAGEM 

15668 Medicina Intensiva 360 26-03- 
2004 

MEDICINA 

15922 Medicina Intensiva Pediátrica 360 18-11- 
2011 

ENFERMAGEM 

16002 Medicina Intensiva Pediátrica e Neonatal 360 10-03- 
2012 

MEDICINA 

97035 Medicina Legal e Enfermagem Forense 360 02-01- 
2019 

MEDICINA 

75593 Medicina Legal e Perícias Médicas 360 24-02- 
2018 

MEDICINA 

27359 Medicina Nuclear 360 14-06- 
2014 

ENFERMAGEM 

12644 Medicina Psicossomática 360 24-05- 
2013 

ENFERMAGEM 



135 
 

 

Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

15378 Medicina Translacional com ênfase em 
Células Tronco e Fibroblastos 

360 13-04- 
2012 

ENFERMAGEM 

51158 Metodologia do Ensino da História e da 

Geografia 

360 16-04- 
2016 

SERVIÇO SOCIAL 

17446 Metodologia do Ensino da Língua 

Portuguesa e da Literatura 

360 01-02- 
2005 

SERVIÇO SOCIAL 

17452 Metodologia do Ensino da Matemática 360 01-02- 
2005 

SERVIÇO SOCIAL 

44326 Metodologia do Ensino Multidisciplinar na 

Educação Básica 

360 01-06- 
2015 

DIREITO 

17464 Metodologia e Fund. do Ensino Religioso 

na Educação Básica 

360 01-02- 
2005 

SERVIÇO SOCIAL 

16034 Microbiologia 360 10-09- 
2011 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

39840 Microbiologia Médica 360 28-02- 
2015 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

17468 Motricidade 360 17-01- 
2013 

FONOAUDIOLO 

GIA 

19366 Motricidade Orofacacial com ênfase em 

Fonoaudiologia Hospitalar e Disfagia 

360 10-11- 
2012 

FONOAUDIOLO 

GIA 

19353 Motricidade Orofacial 360 27-06- 
2009 

FONOAUDIOLO 

GIA 

 
97031 

Motricidade Orofacial com ênfase na 

Estética Facial e Novas Ténicas e 

Instrumentos 

 
360 

01-01- 

2019 

FONOAUDIOLO 

GIA 

89629 Natação e Atividades Aquáticas 360 03-09- 
2018 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

73053 Neonatologia 5930 19-10- 
2017 

MEDICINA 

42664 Neonatologia Intensiva 360 23-05- 
2015 

MEDICINA 

44500 Neurociência 360 11-04- 
2015 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

17469 Neurogerontologia 360 02-02- 
2005 

FONOAUDIOLO 

GIA 

51124 Neurointensivismo 360 24-04- 
2016 

MEDICINA 

19381 Neurologia 360 01-06- 
2012 

ENFERMAGEM 

17473 Neuropedagogia 360 08-12- 
2012 

SERVIÇO SOCIAL 

44507 Neuropsicologia 360 11-04- 
2015 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

16086 Neuropsicologia Clínica 360 24-11- 
2012 

ENFERMAGEM 

17480 Neuropsicologia Cognitiva 360 02-02- 
2005 

SERVIÇO SOCIAL 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

49840 Neuropsicopedagogia 360 04-01- 
2016 

SERVIÇO SOCIAL 

66140 Novas Metodologias de Ensino e 

Aprendizagem 

360 06-05- 
2017 

PEDAGOGIA 

51209 Nutrição Aplicada à Estética e à Prática 

Desportiva 

360 12-03- 
2016 

NUTRIÇÃO 

81972 Nutrição Aplicada à Prática Esportiva 360 22-01- 
2018 

NUTRIÇÃO 

16141 Nutrição Clínica 360 21-09- 
2013 

NUTRIÇÃO 

53366 Nutrição Clínica Aplicada a Prática 

Esportiva 

360 02-07- 
2016 

NUTRIÇÃO 

80013 Nutrição Clínica Aplicada a UTI 360 01-01- 
2018 

NUTRIÇÃO 

19387 Nutrição Clínica e Desportiva 360 29-03- 
2014 

NUTRIÇÃO 

27008 Nutrição Clínica e Hospitalar 360 04-10- 
2014 

NUTRIÇÃO 

15393 Nutrição Clínica Funcional e Fisioterapia 360 28-09- 
2013 

NUTRIÇÃO 

21421 Nutrição Clínica Funcional e Fitoterapia 360 28-09- 
2013 

NUTRIÇÃO 

17496 Nutrição Clínica nas Fases da Vida 360 03-01- 
2011 

NUTRIÇÃO 

20584 Nutrição Clínica Ortomolecular, 

Biofuncional e Fitoterapia 

360 21-03- 
2014 

NUTRIÇÃO 

42945 Nutrição Clínica: Metabolismo, Prática e 

Terapia Nutricional 

360 01-08- 
2015 

NUTRIÇÃO 

54869 Nutrição e Gastronomia 360 15-10- 
2016 

NUTRIÇÃO 

89641 Nutrição e Obesidade: Do Emagrecimento 

à Bariátrica 

360 03-09- 
2018 

NUTRIÇÃO 

39846 Nutrição e Saúde Pública 360 28-02- 
2015 

NUTRIÇÃO 

58206 Nutrição em Obstetrícia, Pediatria e 

Adolescência 

360 11-03- 
2017 

NUTRIÇÃO 

17065 Nutrição Esportiva 360 09-03- 
2013 

NUTRIÇÃO 

52254 Nutrição Esportiva Aplicada à Saúde e 

Desempenho Físico 

360 08-04- 
2016 

NUTRIÇÃO 

78678 Nutrição Hospitalar Aplicada a UTI 360 01-01- 
2018 

NUTRIÇÃO 

27047 Nutrição Hospitalar e ao Paciente Crítico 360 25-10- 
2014 

NUTRIÇÃO 

10384 
1 

Nutrição Vegetariana e Vegana 360 
10-04- 
2019 

NUTRIÇÃO 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

74016 Nutrologia 5930 26-10- 
2017 

NUTRIÇÃO 

97288 Nutrologia Ambulatorial 360 02-01- 
2019 

MEDICINA 

64157 Nutrologia Clínica e Esportiva 360 18-03- 
2017 

NUTRIÇÃO 

70576 Obesidade e Emagrecimento 360 26-08- 
2017 

NUTRIÇÃO 

81983 Obsidade e Emagrecimento 360 22-01- 
2018 

NUTRIÇÃO 

17175 Odontologia do Trabalho 500 14-04- 
2012 

MEDICINA 

17505 Odontologia em Saúde Coletiva 500 03-01- 
2011 

FONOAUDIOLO 

GIA 

17510 Odontopediatria 750 02-10- 
2014 

FONOAUDIOLO 

GIA 

17514 Oncologia 360 11-01- 
2010 

FONOAUDIOLO 

GIA 

27139 Oncologia para Enfermagem 360 22-11- 
2014 

ENFERMAGEM 

17520 Orientação, Supervisão e Administração 

Educacional 

360 02-02- 
2005 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

17535 Orientação, Supervisão e Adminstração 

Escolar 

360 22-03- 
2003 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

16359 Ortodontia 1500 23-09- 
2004 

MEDICINA 

18100 Ortopedia Funcional dos Maxilares 1100 03-01- 
2011 

ENFERMAGEM 

78687 Patologia e Manutenção das Construções 360 01-01- 
2018 

ENGENHARIA 

CIVIL 

81976 Pavimentação Rodoviária 360 22-01- 
2018 

ENGENHARIA 

CIVIL 

44328 Pedagogia Empresarial 360 01-06- 
2015 

DIREITO 

73052 Pediatria 5930 05-10- 
2017 

MEDICINA 

18120 Perícia 360 01-02- 
2005 

ENFERMAGEM 

19395 Perícia e Assistência Técnica 360 31-08- 
2013 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

65388 Perícia em Saúde na Justiça do Trabalho 360 26-08- 
2017 

CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

16430 Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental 360 25-05- 
2013 

DIREITO 

18127 Periodontia 750 03-01- 
2011 

ENFERMAGEM 

68433 Personal Trainer 360 23-09- 
2017 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

78688 Personal Training para Grupos Especiais 360 18-01- 
2018 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

18138 Planejamento de Interiores e Decoração 360 19-10- 
2002 

ARQUITETURA E 

URBANISMO 

28217 Planejamento Urbano-Ambiental e Gestão 

de Cidades 

360 06-01- 
2014 

ARQUITETURA E 

URBANISMO 

15420 Políticas Sociais 360 05-04- 
2008 

SERVIÇO SOCIAL 

18159 Portuguesa: Língua e Literatura 360 12-07- 
2003 

SERVIÇO SOCIAL 

80020 Projeto Imobiliário 360 01-01- 
2018 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

39848 Projetos Sociais e Responsabilidade 

Socioambiental 

360 28-02- 
2015 

SERVIÇO SOCIAL 

53760 Proteção Radiológica 360 09-07- 
2016 

MEDICINA 

17215 Prótese 750 09-10- 
2013 

MEDICINA 

18170 Prótese Dentária 750 03-01- 
2011 

MEDICINA 

55170 Psicologia Clínica 360 02-02- 
2017 

PSICOLOGIA 

98031 Psicologia Clínica: Gestalt-terapia 536 20-03- 
2019 

PSICOLOGIA 

39852 Psicologia do Trânsito 360 28-02- 
2015 

PSICOLOGIA 

18177 Psicologia Hospitalar 360 12-07- 
2003 

ENFERMAGEM 

50649 Psicologia Junguiana com Enfoque na 

Prática Clínica 

360 20-08- 
2016 

PSICOLOGIA 

39854 Psicologia Jurídica 360 28-02- 
2015 

PSICOLOGIA 

16442 Psicologia Organizacional 360 30-06- 
2012 

PSICOLOGIA 

39857 Psicologia Organizacional e do Trabalho 360 28-02- 
2015 

PSICOLOGIA 

18182 Psicopedagogia 360 12-07- 
2003 

PEDAGOGIA 

18197 Psicopedagogia Clínica 360 19-10- 
2002 

PEDAGOGIA 

52427 Psicopedagogia Clínica com ênfase em 

Neurociências 

360 02-07- 
2016 

PEDAGOGIA 

52428 Psicopedagogia Clínica e Institucional 360 02-07- 
2016 

PEDAGOGIA 

16452 Psicopedagogia Clínica e Institucional 

Aplicada 

360 09-04- 
2011 

PEDAGOGIA 

18210 Psicopedagogia Inclusiva 360 01-02- 
2005 

PEDAGOGIA 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

27185 Psicopedagogia Inclusiva com Ênfase 
Clínico Institucional 

360 21-09- 
2014 

PEDAGOGIA 

18224 Psicopedagogia Institucional 360 01-02- 
2005 

PEDAGOGIA 

20227 Psicopedagogia Institucional e Clínica 360 02-01- 
2005 

PEDAGOGIA 

16459 Psiquiatria 360 02-06- 
2006 

MEDICINA 

18241 Psiquiatria e Psicopatologia 360 02-01- 
2006 

MEDICINA 

18252 Qualidade, Auditoria e Vigilância Sanitária 

em Alimentos 

360 23-03- 
2013 

NUTRIÇÃO 

97033 Química e Toxicologia Forense 360 02-01- 
2019 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 

10730 
0 

Quiropraxia 440 
17-06- 
2019 

FISIOTERAPIA 

18263 Radiologia 360 02-02- 
2005 

MEDICINA 

19406 Radiologia e Imaginologia 855 01-02- 
2012 

MEDICINA 

53761 Radiologia Intervencionista 360 09-07- 
2016 

MEDICINA 

18278 Radiologia Odontológica e Imaginologia 750 03-01- 
2011 

MEDICINA 

27222 Reabilitação Acelerada: Fisioterapia 

Traumato-Ortopédica e Desportiva 

360 28-03- 
2015 

FISIOTERAPIA 

50623 Reabilitação Traumato-Ortopédica e 

Desportiva 

360 16-04- 
2016 

FISIOTERAPIA 

15443 Redes com Linux 360 24-10- 
2009 

SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO 

16466 Ressonância Magnética 360 11-08- 
2009 

MEDICINA 

19409 Reumatologia 360 18-05- 
2012 

MEDICINA 

18286 Saúde Coletiva 360 02-02- 
2005 

MEDICINA 

16478 Saúde Coletiva com ênfase em Estratégia 

de Saúde da Família 

360 15-08- 
2011 

MEDICINA 

16484 Saúde da Família 360 19-03- 
2004 

MEDICINA 

18297 Saúde da Família - Alteração - 

Coordenação 

360 01-12- 
2004 

MEDICINA 

18311 Saúde da Mulher 360 02-01- 
2008 

MEDICINA 

39881 Saúde do homem 360 28-02- 
2015 

MEDICINA 

80014 Saúde Estética com Ênfase na Prática 

Clínica 

360 01-01- 
2018 

MEDICINA 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

18325 Saúde Mental 360 02-02- 
2005 

MEDICINA 

85201 Saúde Mental da Criança e do 

Adolescente 

360 08-05- 
2018 

MEDICINA 

39885 Saúde Mental e Dependência Química 360 28-02- 
2015 

MEDICINA 

16489 Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 360 19-05- 
2012 

MEDICINA 

81973 Saúde Pública com ênfase em Saúde da 

Família 

360 22-01- 
2018 

SERVIÇO SOCIAL 

44515 Serviço Social e Metodologias do trabalho 

social 

360 11-04- 
2015 

SERVIÇO SOCIAL 

 
81984 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS 

- Trabalho Interdisciplinar: Competências, 

Demandas 

 
360 

22-01- 

2018 

 
MEDICINA 

18334 Sociologia 360 19-10- 
2002 

SERVIÇO SOCIAL 

18345 Supervisão Escolar 360 12-07- 
2003 

PEDAGOGIA 

15670 Supervisão,orientação e inspeção escolar 360 17-03- 
2012 

PEDAGOGIA 

52422 Tanatologia: Intervenções 

Multidisciplinares 
360 04-06- 

2016 
MEDICINA 

52420 Tanatologia: Intervenções 

Multtidisciplinares 
360 04-06- 

2016 
MEDICINA 

18357 Tecnologia e Qualidade de Alimentos 360 19-10- 
2002 

ADMINISTRAÇÃ 

O 

27281 Tecnologias Ambientais e Florestais 360 14-03- 
2015 

ENGENHARIA 

70984 Teologia do Novo Testamento 360 26-08- 
2017 

TEOLOGIA 

18369 Teoria Psicanalítica 360 16-05- 
2002 

PSICOLOGIA 

19525 Terapia Cognitivo-Comportamental 360 22-03- 
2013 

FISIOTERAPIA 

15697 Terapia Cognitivo-Comportamental com 

Crianças e Adolescentes 

360 22-03- 
2013 

FISIOTERAPIA 

80015 Terapia Cognitivo- 

Comportamental:Prática Clínica Baseada 

em Evidências 

360 01-01- 

2018 

FONOAUDIOLO 

GIA 

58173 Terapia de Família – Enfoque Sistêmico 360 04-03- 
2017 

PSICOLOGIA 

85202 Terapia de Família, Casal e Sexual 360 08-05- 
2018 

PSICOLOGIA 

18381 Terapia Familiar 360 16-05- 
2002 

PSICOLOGIA 

99022 Terapia Infusional 400 11-02- 
2019 

FISIOTERAPIA 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(continuação) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

20232 Terapia Intensiva Adulto Pediátrico e 

Neonatal 

360 11-01- 
2010 

MEDICINA 

15716 Terapia Intensiva de Alta Complexidade 360 22-06- 
2014 

MEDICINA 

64159 Terminologia Aplicada à Saúde e 

Termografia Clínica 

360 10-03- 
2017 

MEDICINA 

64280 Termologia Aplicada à Saúde e 

Termografia Clínica 

360 10-03- 
2017 

MEDICINA 

64281 Termologia Aplicada à Saúde e 

Termografia Clínica Funcional 

360 10-03- 
2017 

MEDICINA 

27381 Tomografia Computadorizada 360 05-07- 
2014 

MEDICINA 

80027 Tomografia Computadorizada e 

Ressonância Magnética 

360 01-01- 
2018 

MEDICINA 

18390 Tomografia e Medicina Nuclear 360 11-01- 
2010 

MEDICINA 

18401 Toxicologia e Gestão de Instituições de 

Recuperação de Pacientes (MBA) 

360 19-10- 
2002 

MEDICINA 

15747 Trabalho Social com Famílias e 

Comunidades 

360 06-04- 
2013 

SERVIÇO SOCIAL 

27337 Transtorno do Espectro de Autismo 360 26-07- 
2014 

FISIOTERAPIA 

81986 Transtorno do Espectro do Autismo com 

Ênfase na Intervenção Comportamental 

360 22-01- 
2018 

FONOAUDIOLO 

GIA 

50651 Treinamento de Força 360 15-02- 
2016 

FISIOTERAPIA 

88852 Treinamento de Futebol e Futsal 360 03-09- 
2018 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

18463 Treinamento Desportivo 360 02-01- 
2006 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

60157 Treinamento funcional e de força 360 26-11- 
2016 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

18470 Treinamento Funcional e Pilates 360 15-03- 
2014 

FISIOTERAPIA 

27306 Treinamento Personalizado e Funcional nas 

Modalidades Cíclicas 

360 14-03- 
2015 

FISIOTERAPIA 

50320 Treinamento Personalizado para Grupos 

Especiais 

360 21-05- 
2016 

FISIOTERAPIA 

15787 Urgência e emergencia 360 14-08- 
2010 

MEDICINA 

80017 Urgência e Emergência Clínicas e 

Traumáticas 

360 01-01- 
2018 

MEDICINA 

27326 Urgência e Emergência com Ênfase em 

Cardiologia 

360 26-07- 
2014 

MEDICINA 

 

80022 

Urgência e Emergência em Atendimentos 

Clínicos e Traumáticos do Pré ao Intra- 

Hospitalar 

 

360 

01-01- 

2018 

 

MEDICINA 
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Quadro 12: Articulação entre diferentes níveis de Ensino.  
(conclusão) 

 

Códig 

o 

 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Carga 

Horária 

Data 

de 

início 

Curso de 

Graduação 

Vinculado 

18477 Uroginecologia 360 11-01- 
2010 

MEDICINA 

51210 UTI Geral com Ênfase em Gestão de UTI 360 19-03- 
2016 

MEDICINA 

18492 Ventilação Mecânica 360 08-04- 
2003 

MEDICINA 

80016 Ventilação Mecânica em Neonatologia, 

Pediatria e Adulto 

360 01-01- 
2018 

MEDICINA 

44518 Vigilância Sanitária 360 11-04- 
2015 

MEDICINA 

15859 Vigilância Sanitária e Controle de 

Qualidade dos Alimentos 

360 27-08- 
2011 

MEDICINA 

19537 Voz 360 16-06- 
2013 

FONOAUDIOLO 

GIA 

Fonte: os autores. 

 

Quadro 13: Programação de abertura de cursos de Extensão. 

 

 
 
Nome doCurso 

 

 
 
Modalidade 

 

No de 

alunos/ 

turma 

 

 
No 

turmas 

 

Turno(s) de 

Funcioname 

nto 

 

Local de 

Funcioname 

nto 

Ano 

previsto 

para a 

solicitaç 

ão 

Bioquímica 

Nutricional 

 
Presencial 

 
50 

 
1 Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

 
Curso deLIBRAS 

 

Presencial 

 

50 

 

1 Diurno/Notur 

no 

Centro 
Universitário 
Redentor 

 
2019/2023 

Programando 

em C++ 

 
Presencial 

 
50 

 
1 Diurno/Notur 

no 

Centro 
Universitário 
Redentor 

 
2019/2023 

Serviço Social: 

Capacitação 

para 

Conselheiros 

Tutelares 

 
 

Presencial 

 
 

50 

 
 

1 

 

 
Diurno/Notur 

no 

 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
 
2019/2023 

Debate 

Contemporâneo 

sobre Família 

 
Presencial 

 
50 

 
1 

 
Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Fitoterápicos 

com enfoqueem 

Nutrição 

 
Presencial 

 
50 

 
1 

 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Interação 

Drogas- 

Nutrientes 

 
Presencial 

 
50 

 
1 

 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 
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Quadro 13: Programação de abertura de cursos de Extensão.  
(continuação). 

 

 

 
Nome doCurso 

 

 
 
Modalidade 

 

No de 

alunos/ 

turma 

 

 
No 

turmas 

 

Turno(s) de 

Funcioname 

nto 

 

Local de 

Funcioname 

nto 

Ano 

previsto 

para a 

solicitaç 

ão 

 
Perícias Judiciais 

emInsalubridade 

e Periculosidade 

 

 
Presencial 

 

 
35 

 

 
2 

 

 
Diurno 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 

 
2019/2023 

 
Vigilância 

Sanitária 

 

Presencial 

 
 

50 

 

1 

 
Diurno/Notur 

no 

Centro 
Universitário 
Redentor 

 

2019/2023 

Vigilância 

Epidemiológica 

 
Presencial 

 
50 

 
1 Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

 
Solidworks I 

 
Presencial 

 
50 

 
3 Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

 
Solidworks II 

 
Presencial 

 
50 

 
2 Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

MS Projectna 

Prática 

 
Presencial 

 
50 

 
3 Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Primavera 

Project 

Management P6 

 
Presencial 

 
50 

 
1 

 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

 
CAD na prática 

 
Presencial 

 
30 

 
2 

 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Marketing 

Pessoal 

 
Presencial 

 
30 

 
3 

Diurno/Notur 

no 

Centro 
Universitário 
Redentor 

 
2019/2023 

 
Microsoft Excel 

 
Presencial 

 
30 

 
3 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente 

 
Presencial 

 
30 

 

1 

 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

 

Filogenia 

Molecular – 

Teoria e Prática 

 

Presencial 

 

50 

 

1 

 
Diurno/Notur 

no 

 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 

2019/2023 
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Quadro 13: Programação de abertura de cursos de Extensão.  
(continuação). 

 

 

 
Nome doCurso 

 

 
 
Modalidade 

 

No de 

alunos/ 

turma 

 

 
No 

turmas 

 

Turno(s) de 

Funcioname 

nto 

 

Local de 

Funcioname 

nto 

Ano 

previsto 

para a 

solicitaç 

ão 

 
DIALUX – Projetos 

de Iluminação 

 

Presencial 

 

25 

 

1 

 
Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 

2019/2023 

 

Certificações, 

Balanço e 

Indicadores 

Socioambientais 

 

 
Presencial 

 

 
30 

 

 
1 

 

Diurno/Notur 

no 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 

 
2019/2023 

 

Motores de 

Combustão 

Interna 

 

Presencial 

 

50 

 

2 

 
Diurno/Notur 

no 

 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 

2019/2023 

 
Preservação de 

Edifícios 

 
Presencial 

 
50 

 
1 

 
Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

 
Eberick 

 
Presencial 

 
30 

 
3 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 
Redentor 

 
2019/2023 

 
Eberick II 

 
Presencial 

 
30 

 
2 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Como criar uma 

Startup 

 
Presencial 

 
50 

 
2 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Bases Genéticas 

do Câncer 

 
Presencial 

 
50 

 
2 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Delação 

Premiada e 

Habeas Corpus 

 
Presencial 

 
50 

 
1 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Auxiliar de Saúde 

Bucal 

 
Presencial 

 
40 

 
3 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

 

Projeto Estrutural 

e Mecânico 

 
Presencial 

 
50 

 
1 

 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 
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Quadro 13: Programação de abertura de cursos de Extensão.  
(continuação). 

 

 

 
Nome doCurso 

 

 
 
Modalidade 

 

No de 

alunos/ 

turma 

 

 
No 

turmas 

 

Turno(s) de 

Funcioname 

nto 

 

Local de 

Funcioname 

nto 

Ano 

previsto 

para a 

solicitaç 

ão 

Noções Gerais 

do Mundo 

Offshore 

 
Presencial 

 
50 

 
2 

 
Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Produção de 

Cerveja 

Artesanal 

 
Presencial 

 
30 

 
1 

 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

 
Basic Life Support 

 
Presencial 

 
50 

 
2 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Licitação e 
Contratos 

Administrativ 
os 

 
 

Presencial 

 
50 

 
1 

 
Diurno/Notur 

no 

 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Paisagismo: 

Soluções Simples 

de Infraestrutur a 

Verde 

 

Presencial 

 

50 

 

1 

 

 
Diurno/Notur 

no 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 

2019/2023 

 
Coleta de 

Sangue à Vácuo 

 
Presencial 

 
50 

 
2 

 
Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Formação de 

Mediadores 

Educacionais 

 
Presencial 

 
30 

 
2 

 
Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

ONGs, OSCIPs e 

Fundações: 

aspectos 

jurídicos e 

contábeis 

 

 
Presencial 

 

 
50 

 

 
1 

 
 
Diurno/Notur 

no 

 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 

 
2019/2023 

 
A Prática da 

Produção Enxuta 

 
Presencial 

 
50 

 
1 

 
Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Relações 

Humanas: 

Dinâmicas e 

Vivências 

Grupais 

 

 
Presencial 

 

 
50 

 

 
1 

 

Diurno/Notur 

no 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 

 
2019/2023 
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Quadro 13: Programação de abertura de cursos de Extensão.  
(continuação). 

 

 

 
Nome doCurso 

 

 
 
Modalidade 

 

No de 

alunos/ 

turma 

 

 
No 

turmas 

 

Turno(s) de 

Funcioname 

nto 

 

Local de 

Funcioname 

nto 

Ano 

previsto 

para a 

solicitaç 

ão 

Diagnóstico de 

Morte Encefálica 

 

Presencial 

 

50 

 

1 Diurno/Notur 

no 

Centro 
Universitário 
Redentor 

 
2019/2023 

Excel para 

Iniciantes 

Presencial 

Gratuito 

 
50 

 
3 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Ecodesign: 

Criando 

produtos através 

de matéria 

reciclável 

 

Presencial 

Gratuito 

 
 

50 

 
 

1 

 

Diurno/Notur 

no 

 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
 
2019/2023 

Marketing 

Pessoal e 

Mercado de 

Trabalho 

 
Presencial 

Gratuito 

 

50 

 

2 

 
Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 

2019/2023 

Planejament o e 

Orçamento 

Familiar 

Presencial 

Gratuito 

 
50 

 
1 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Revit para 

Iniciantes 

Presencial 

Gratuito 

 
50 

 
2 

Diurno/Notur 

no 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

Sketchup para 

Iniciantes 
Presencial 

Gratuito 

 

50 

 

2 Diurno/Notur 

no 

Centro 
Universitário 
Redentor 

 
2019/2023 

Fisioterapia com 

ênfase em 

Ergonomia 

 
A distância 

 
50 

 
3 

 
- 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 

 

Implantação de 

Programas de 

Autocontrole em 

Indústrias de 

Alimentos 

 

 
A distância 

 

 
50 

 

 
3 

 

 
- 

 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 

 
 

2019/2023 

 
Saúde do 

Trabalhador 

 

A distância 

 

50 

 

3 

 

- 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 

2019/2023 

Rede de 

Computador es 

 
A distância 

 
50 

 
2 

 
- 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 
2019/2023 
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Quadro 13: Programação de abertura de cursos de Extensão.  
(continuação). 

 

 

 
Nome doCurso 

 

 
Modalidade 

 
No de 

alunos/ 

turma 

 
 

No 

turmas 

 
Turno(s) de 

Funcioname 

nto 

 
Local de 

Funcioname 

nto 

Ano 

previsto 

para a 

solicitaç 

ão 

 
Desenho Técnico 

Assistido por 

Computador 

 
 

A distância 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

- 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 
 

2019/2023 

 
Uma Solução 

Terapêutica 

para o 

Desenvolvim 

ento Infantil: o 

Modelo DIR 

 

 

 
A distância 

 

 

 
50 

 

 

 
2 

 

 

 
- 

 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 

 

 
2019/2023 

Apresentaçõ es 

práticas 

utilizando 

PowerPoint 

 
 

A distância 

 
 

50 

 
 

2 

 
 

- 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 
 

2019/2023 

 

Análise e 

Planejamento de 

Negócios 

 
A distância 

Gratuito 

 

Livre 

 

Livre 

 

- 

 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 

2019/2023 

 
Fundamento s 

Teóricos de 

Produção de 

Textos 

 
 
A distância 

Gratuito 

 

 
Livre 

 

 
Livre 

 

 
- 

 

Centro 

Universitário 

Redentor 

 

 
2019/2023 

 
Introdução ao 

Empreended 

orismo 

 

A distância 

Gratuito 

 
 

Livre 

 
 

Livre 

 
 

- 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 
 
2019/2023 

 
Leitura e 

Interpretaçã o 

de Texto 

 

A distância 

Gratuito 

 

 
Livre 

 

 
Livre 

 

 
- 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 

 
2019/2023 
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Quadro 13: Programação de abertura de cursos de Extensão.  
(conclusão). 

 

 

 
Nome doCurso 

 

 
Modalidade 

 
No de 

alunos/ 

turma 

 
 

No 

turmas 

 
Turno(s) de 

Funcioname 

nto 

 
Local de 

Funcioname 

nto 

Ano 

previsto 

para a 

solicitaç 

ão 

 
Técnicas de 

Produção de 

Texto 

 

A distância 

Gratuito 

 

 
Livre 

 

 
Livre 

 

 
- 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 

 
2019/2023 

 

Curso Marketing 

e Publicidade 

 

A distância 

Gratuito 

 

 
Livre 

 

 
Livre 

 

 
- 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 

 
2019/2023 

 
Planejamento e 

Orçamento 

Familiar 

 

A distância 

Gratuito 

 

 
Livre 

 

 
Livre 

 

 
- 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 

 
2019/2023 

 

Microsoft Excel 

para Iniciantes 

 

A distância 

Gratuito 

 

 
Livre 

 

 
Livre 

 

 
- 

 
Centro 

Universitário 

Redentor 

 

 
2019/2023 

Fonte: os autores. 

 

3.1.1 Programação de programas de pesquisa 

 
3.1.1.1 Linhas de pesquisa 

 
As linhas de pesquisa estabelecidas pelo programa de IC 

representam os temas aglutinadores de estudos científicos que se 

fundamentam em tradição investigativa, de onde se originam projetos 

cujos resultados guardam afinidades entre si. A linha de pesquisa pode 

ser classificada como um ponto intermediário entre a área de 

concentração e o projeto de pesquisa. 

 
Desse modo o Centro Universitário Redentor estabelece as 

seguintes linhas de pesquisa nas áreas de biomédicas, exatas e humanas: 
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BIOMÉDICAS 

• Políticas e práticas e estratégias em saúde pública 

• Cuidados em saúde: Atenção Básica 

• Gestão em saúde e organização do trabalho 

• Cuidado em saúde da mulher, criança, adolescente, idoso, 

homem, família 

• Tecnologias do cuidado em saúde 

• Promoção, educação e vigilância em saúde 

• Sustentabilidade socioambiental 

• Sistemática e filogenia 

• Ecologia de populações e comunidades 

• Conservação e manejo de biodiversidade 

• Biologia celular e molecular 

• Farmacologia e imunologia 

• Epidemiologia 

• Etnologia 

• Microbiologia 

 

• Zoologia 

• Botânica 

• Genética e evolução 

• Nutrição, alimentação e saúde pública 

• Qualidade e inovação em alimentos 

• Diagnóstico e intervenção em nutrição e saúde 

• Intervenção nutricional 

• Bases experimentais e clínicas da nutrição 

• Análise de alimentos e segurança alimentar 

• Epidemiologia dos agravos alimentares 

• Biomecânica 

• Processos básicos, desenvolvimento e recuperação funcional do 

sistema nervoso 



150 
 

 

• Fisioterapia Cardiovascular, Respiratória, Fisiologia do Exercício e 

Desempenho Funcional 

• Recursos fisioterapêuticos na dor, reparo tecidual e desempenho 

funcional 

• Avaliação e Intervenção do Sistema Musculoesquelético 

• Avaliação e reabilitação das disfunções cardiopulmonares 

• Interações de recursos fisioterapêuticos em sistemas biológicos 

• Fisiopatologia Experimental 

• Saúde Funcional em motricidade orofacial e disfagia 

• Saúde Funcional em voz e desempenho comunicativo 

• Saúde Funcional em linguagem, audição e equilíbrio 

• Avaliação, intervenção e reabilitação na saúde auditiva 

• Procedimentos e implicações psicossociais dos distúrbios da 

audição 

• Educação inclusiva 

 

EXATAS 

• Transportes 

• Estruturas 

• Construção civil 

• Novos Materiais 

• Robótica, controle e automação 

• Processamento de sinais 

• Energia e sistemas elétricos 

• Telecomunicações e tecnologia das informações 

• Engenharia de segurança do trabalho 

• Corrosão 

• Materiais avançados 

• Sistemas e processos térmicos 

• Caracterização de materiais 

• Dinâmica dos fluidos 

• Métodos matemáticos e computacionais aplicados à ciência 
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• Inovação e novas tecnologias 

• Dimensionamento 

• Análise estrutural e dinâmica de máquinas 

• Gestão de pessoas e do conhecimento da inovação e do 

empreendedorismo 

• Economia 

• Gestão e modelagem de sistemas 

• Gestão de projetos, produtos e serviços 

• Pesquisa operacional aplicada 

 

HUMANAS 

• Ciências humanas, sociedade e saúde 

• Estudos da Linguagem e Cultura 

• Educação, política, história, cultura e sociedade 

• Políticas sociais 

• Filosofia, Pensamento Crítico e Cultura 

• Direitos humanos, cidadania e política 

• Sociedades indígenas, afro descentes e tradicionais 

• Urbanização, saúde e cultura 

• Gênero, corpo e saúde. 

• Educação 

• Metodologias de ensino 

• Cognição e linguagem 

• Tecnologias educacionais 

• Gestão de permanência 

 
3.2 Plano para o atendimento às diretrizes pedagógicas, 

estabelecendo os critérios gerais 

3.2.1 Perfil do egresso 

 
Esse perfil precisa ser norteador, de fato, do perfil do profissional 

formado em cada curso de graduação do Centro Universitário Redentor: 
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• Ter competência formal, dominando os conhecimentos e 

habilidades gerais e básicas de sua profissão, extrapolando esses 

conhecimentos e habilidades para diferentes situações de seu 

campo de atuação profissional; 

• Trabalhar o conhecimento com autonomia, aprendendo 

permanentemente, sendo capaz de empreender formas 

diversificadas da atuação profissional adequadas à mobilidade 

entre os empregos existentes; 

• Identificar, caracterizar e analisar necessidades de atuação 

profissional; 

• Aprender a aprender; 

• Manejar criativamente lógica, raciocínio, argumentação, 

dedução e indução; 

• Ser capaz de estabelecer relação entre teoria e prática; 

• Exercer a capacidade de avaliar e avaliar-se; 

• Ser capaz de trabalhar em equipe; 

• Ter projeto próprio, sempre renovado; 

• Ser empreendedor; 

• Ser ético; 

• Ser comprometido com a preservação da biodiversidade no 

ambiente natural e com a melhoria da qualidade de vida; 

• Atuar de forma multi, inter e transdisciplinarmente, capaz de 

trabalhar em equipes multidisciplinares; 

• Ser um profissional com capacidade transformadora, com 

possibilidades de avaliar e questionar a realidade social, 

favorecendo mudanças; 

• Conhecedor da realidade regional, nacional e internacional, 

capaz de contribuir para a formação de uma nova consciência 

política afinada com a sociedade globalizada; 

• Utilizar os conhecimentos da tecnologia como ferramenta 

facilitadora e modernizadora de sua atividade profissional; 

• Ser capaz de gerenciar processos e pessoas; 
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• Ser capaz de cumprir seus deveres; 

• Ser capaz de respeitar as diferenças filosóficas, culturais, políticas 

e religiosas; 

• Ser capaz de se comunicar satisfatoriamente de forma oral e 

escrita. 

3.2.2 Seleção de conteúdos 

 
Os NDEs dos cursos, compostos pelo coordenador do curso, e por 

pelo menos mais quatro professores, promovem os ajustes no Projeto 

Pedagógico e atualizam a estrutura do curso de forma a atender as 

necessidades da região, capacitando os egressos para exercício pleno 

da profissão, bem como, formar profissionais críticos capazes de 

aprender a aprender e de trabalhar em equipe com reuniões semanais, 

garantindo a eficácia da real implantação do perfil do egresso 

institucional e dos cursos. 

3.2.3 Princípios metodológicos 

 
O Centro Universitário Redentor adota metodologias de ponta em 

termos de educação, que atendam as mudanças do mundo 

contemporâneo e as exigências de inserção social, tais como 

Metodologias Ativas, Atividades Práticas Supervisionadas (APS) e Projetos 

Integradores (PI), dentre outras. 

Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem compõem uma 

concepção educativa que estimula processos construtivos de ação, 

reflexão sobre essa ação, proporcionando novas ações numa 

perspectiva transformadora do próprio aprendiz e dos processos a sua 

volta. Essa definição pauta-se nas concepções do grande educador 

Paulo Freire que o concebe numa postura ativa em relação ao seu 

aprendizado numa situação prática de experiências, por meio de 

problemas que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e 

descobrir soluções aplicáveis à realidade. 
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Essa concepção metodológica perpassa a matriz curricular híbrida 

dos cursos visando diminuir (quiçá extinguir!) o distanciamento entre 

teoria e prática, conferindo protagonismo ao estudante no processo de 

construção do conhecimento e de sua identidade profissional. 

As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades 

acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de 

docentes e realizadas por discentes em horários diferentes daqueles 

destinados às atividades presenciais. Constituem parte da carga horária 

das disciplinas às quais se vinculam, e são realizadas através de: estudos 

dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento de 

projetos, atividades em laboratório, atividades em campo, oficinas, 

pesquisas, estudos de caso, seminários, iniciação científica, 

desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outros. 

As Atividades Práticas Supervisionadas, portanto, estão 

relacionadas aos objetivos de cada componente curricular de modo a 

aprofundar o conhecimento obtido na sala de aula em atendimento à 

Resolução Nº 03, de 02 de julho de 2007. 

Além das preleções e aulas expositivas, a inserção das atividades 

acadêmicas ou do trabalho discente efetivo, motiva se pela 

metodologia ativa utilizada que objetiva a integração teoria x prática 

dando protagonismo ao estudante na edificação dos pilares da 

formação. 

 
São exemplos de APS as atividades listadas abaixo: 

• Lista de exercícios; 

• Análise de vídeo; 

• Visita técnica; 

• Relatório de aula prática em laboratório; 

• Levantamento bibliográfico; 

• Elaboração de modelagem computacional; 

• Elaboração de artigo (revisão bibliográfica); 

• Elaboração de artigo (pesquisa científica), entre outros. 
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Os Projetos Integradores são componentes curriculares obrigatórios 

dos cursos de Graduação do Centro Universitário Redentor, desde o 1º 

período até o antepenúltimo período. Os Projetos Integradores objetivam 

a construção paulatina e sequencial do conhecimento ao longo dos 

períodos, como meio de ampliar as formas de expressão de análises, 

críticas e diagnósticos que permitam uma aproximação mais clara e 

contextualizada da realidade. 

Os conteúdos que subsidiam cada um dos projetos não são restritos 

ao período vigente em que ele se desenvolve. Entende se assim que o 

conhecimento não é linear, mas cumulativo e sua construção é 

heterogênea, ocorrendo na perspectiva da transversalidade. 

Portanto, os Projetos Integradores são componentes curriculares, 

cujas atividades proporcionam a vivência prática e ética com 

responsabilidade socioambiental, de modo a propiciarem a atuação em 

equipes, aumentando as relações interpessoais, gerando a aquisição de 

habilidades e competências, indo além da sala de aula convencional, 

transformando as em verdadeiros laboratórios. 

 
Objetivos dos Projetos Integradores: 

• Desenvolver nos discentes a capacidade de aplicação dos 

conceitos e teorias estudadas durante o curso de forma 

integrada, proporcionando-lhes a oportunidade de confrontar 

as teorias estudadas com as práticas profissionais existentes, para 

consolidação de experiência e desempenho profissionais; 

• Contribuir para o aperfeiçoamento do discente e a 

competência na solução de problemas sociais e ambientais; 

• Capacitar o discente à elaboração e exposição de seus 

trabalhos por meio de metodologias adequadas; 

• Analisar, explicar e avaliar o objeto de estudo, culminando em 

possíveis soluções e/ou novas propostas, tendo em mente que a 
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sociedade à qual o aluno pertence deve ser a principal 

beneficiaria pelo seu trabalho profissional; 

• Promover a inter-relação entre os diversos temas e conteúdos 

tratados durante o curso, contribuindo para a formação integral 

do discente; 

• Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para 

resolver problemas dentro das diversas áreas de formação; 

• Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução 

de problemas; 

• Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de 

projetos que levem a solução de problemas e melhorias dos 

processos organizacionais; 

• Estimular a construção do conhecimento coletivo, a 

interdisciplinaridade e a inovação; 

• Desenvolver um sistema de informação contemplando os níveis 

conceitual, lógico e físico; 

• Estimular o ensino contextualizado como forma de estratégia de 

aproximação do graduando às reais demandas do mercado de 

trabalho. 

3.2.4 Processo de Avaliação 

 
Quanto ao processo de avaliação, este consta referendado no 

Regimento Interno desta Instituição, Capítulo V. Isso será feito de 

forma sistemática e contínua, abrangendo os seguintes aspectos: 

1. potencialidades do aluno; 

2. potencialidades do professor; 

3. currículo (objetivos, conteúdo e metodologia); 

4. campos de prática. 
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3.2.5 Atividade prática profissional, complementares e de estágio 

 
O estágio supervisionado permite a participação em atividades 

reais, além de ser a consolidação de todo o processo ensino- 

aprendizagem, pois possibilita, ao aluno, a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos durante sua formação acadêmica. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR possui convênios que 

possibilitam a inclusão dos alunos dos diferentes cursos de graduação. 

O semestre de início do estágio varia de acordo com o curso, onde 

o aluno desenvolve, nas organizações concedentes, Escritório Escola, 

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), nas UBS e na Clínica Escola (CACI) do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR - campo este planejado para a 

integração de todas as profissões - atividades práticas pertinentes à sua 

formação acadêmica, sendo, o seu desempenho, acompanhado e 

avaliado nos relatórios que se encontrarão arquivados na Secretaria 

Acadêmica. O mesmo pode ser ratificado no Regimento Interno desta 

Instituição. 

Com relação às atividades complementares são práticas 

acadêmicas obrigatórias para os alunos do Centro Universitário Redentor 

que ingressam na graduação. Essas atividades são apresentadas sob 

múltiplos formatos com o objetivo de: 

• complementar e sintonizar o currículo pedagógico vigente; 

• ampliar os horizontes do conhecimento bem como de sua 

prática para além da sala de aula; 

• favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com 

as diferenças sociais; 

• favorecer a tomada de iniciativa nos alunos. 

 

A prática das Atividades Complementares é uma determinação 

vigente para todos os alunos que ingressarem em qualquer curso de 

graduação. Dessa forma, não existe dispensa de Atividades 

Complementares, pois, acreditamos que a formação profissional vai 
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além da formação formal e deve ser ampliada com sustentação 

suficiente para contribuir para o aprimoramento do acadêmico de forma 

permanente e continuada. As atividades complementares serão 

divididas em: 

A) atividades fora do campus; 

B) palestras, seminários, congressos e conferências; 

C) pesquisa; 

D) extensão; 

E) iniciação científica; 

F) Monitoria 

G) disciplinas não previstas no Projeto Pedagógico na 

modalidade presencial ou em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 
Importante ressaltarmos que tanto a ação de estágio quanto as 

atividades complementares têm suas regras específicas definidas pelo 

NDE e Colegiado de cada Curso, bem como pela coordenação. 

3.3 Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à 

flexibilidade dos componentes curriculares 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR tem definido o processo 

educacional que realiza, assegurando a difusão e o domínio do 

conhecimento sistematizado, analisando criticamente e reordenando o 

processo de retroalimentação, propiciando ao aluno uma 

aprendizagem concreta e significativa. 

Neste enfoque o professor é visto como um agente 

desencadeador do processo e deve dispor de estratégias, métodos e 

técnicas que possibilitem a transmissão do conhecimento, através da 

associação, comparação e recorrência do conhecimento crítico. 

Os Projetos Pedagógicos propõem uma nova visão na busca da 

qualidade do ensino. Nessa fase de implementação e execução, os 

objetivos institucionais são vivenciados, considerando a avaliação 
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contínua como instrumento de reorganização do ensino e da 

aprendizagem. 

A proposta metodológica, definida para os programas de ensino, 

considera os seguintes princípios: 

• Processo de criação e recriação do conhecimento, através de 

ação interdisciplinar; 

• Atualização do conhecimento científico; 

• Flexibilidade dos conteúdos; 

• Unidade teoria-prática. 

 

Com base nestes princípios, a metodologia desenvolvida possibilita 

o processo lógico do conhecimento que desenvolve através de 

estratégias didático-pedagógicas, seguindo as linhas norteadoras do 

curso, visando à formação profissional. 

Na interdisciplinaridade, os conteúdos são trabalhados de forma 

unitária, aliados a objetivos comuns, buscando eliminar a visão unilateral, 

garantindo a intercomunicação entre os diversos conhecimentos. Para 

isso possibilita o envolvimento de toda a comunidade acadêmica e 

assegura a apropriação da informação crítica e totalizada. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR acredita que a integração 

teoria/prática se estabelece na articulação entre o mundo da 

aprendizagem e o mundo do trabalho. Dessa forma, os elementos 

disparadores da aprendizagem são as situações-problema que devem 

ser enfrentados na prática profissional. 

O confronto com essas situações, reais ou simuladas, visa garantir o 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, uma vez que dá 

sentido às capacidades requeridas. As capacidades relacionadas às 

dimensões ético-social, técnico-política e das relações intersubjetivas 

devem ser abordadas de maneira articulada, visando o desenvolvimento 

integrado dos domínios cognitivo, psicomotor e afetivo, sempre frente às 

situações problema. 
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Desta forma, é fundamental que os estudantes consigam 

estabelecer um efetivo diálogo com as situações reais e simuladas da 

prática, explicitando suas concepções e compreensões, formulando 

questões e perguntas que deverão contribuir para a construção das 

pontes entre os conhecimentos e demais capacidades prévias e as 

novas capacidades requeridas para melhor compreender e atuar frente 

a uma determinada situação problema. 

Quando as situações são reais, a inserção dos estudantes no 

mundo do trabalho é realizada de modo a estimular e assegurar a 

formação de vínculo e a co-responsabilização com as pessoas e 

familiares atendidos, com as equipes de saúde, com as empresas e com 

os serviços. Da mesma forma, os preceptores que acompanham os 

estudantes em situações reais, devem estar inseridos na área onde 

realizam, cotidianamente, as ações que os estudantes irão observar e, 

futuramente, também realizar. 

Nessas situações, os estudantes estarão sob permanente 

acompanhamento e são continuamente avaliados segundo o domínio e 

autonomia que apresentam na realização e fundamentação das ações, 

em contextos específicos. 

Como estímulos para a aprendizagem em ambientes protegidos, 

podem ser utilizadas: situações-problema de papel, atendimentos 

simulados da prática profissional, com pacientes simulados e/ou 

manequins, no caso dos cursos de saúde, filmes e dramatizações entre 

outros. 

As situações simuladas são consideradas disparadores 

educacionais que estimulam a exploração das diversas disciplinas de 

uma forma articulada e contínua, ao longo de toda a formação do 

estudante. 

Dessa maneira, o estudo de disciplinas da área básica é explorado 

de maneira integrada, a partir de um determinado contexto 

representado por uma situação- problema, tal como ocorre na 

realidade, quando as pessoas que nos procuram trazem seus problemas 
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e/ou necessidades de saúde. A partir dos problemas identificados são 

explorados os fenômenos e mecanismos subjacentes que os explicam e 

justificam. Há um maior potencial educacional de retenção do 

conhecimento quando ele é explorado de modo: 

• contínuo, uma vez que em cada uma das situações-problema 

as disciplinas básicas são estudadas; 

• contextualizado, uma vez que é apresentado da maneira como 

será encontrado na realidade; 

• correlacionado com uma intervenção profissional, uma vez que 

o reconhecimento da relevância e utilidade do conhecimento 

a ser adquirido amplia o caráter significativo da aprendizagem. 

3.4 Oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR como uma instituição que 

pauta pela excelência acadêmica faz da interdisciplinaridade entre as 

áreas o principal ponto de destaque de seus cursos e implementará 

espaços destinados a fomentar estas práticas entre a comunidade 

acadêmica na realização de projetos em comum, incentivando 

iniciativa dos alunos. Todo o currículo foi explicitamente concebido, de 

forma a estimular projetos interdisciplinares. 

Para o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR a interdisciplinaridade 

não é uma justaposição de conhecimentos de diferentes componentes 

curriculares, mas, sim, uma atitude no desenvolvimento da ação 

pedagógica ou de abordagem aplicativa das ciências, a qual implica 

estabelecer articulações e interações que sejam pertinentes e 

adequadas à construção do conhecimento de cada uma das disciplinas 

particulares envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Isto não 

significa fusão de conteúdo ou de metodologias, mas implica em 

interface de conhecimentos parciais específicos que tem, por objetivo, 

um conhecer global. 
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Neste sentido, na interdisciplinaridade, provoca trocas 

generalizadas de informações e de críticas, amplia a formação geral e 

questiona a acomodação dos pressupostos implícitos em cada área, 

fortalecendo o trabalho de equipe. 

3.5 Avanços tecnológicos 

 
Diante da evolução tecnológica que o mundo vem sofrendo é 

inadmissível, hoje, pensar numa sociedade cujas culturas e educação 

estejam essencialmente isoladas e independentes do fenômeno 

universal da globalização. 

A tecnologia é fator de ampliação, transformação e completude 

de conhecimento, que tem permeado ações e atividades cotidianas. 

Dentro do processo educacional é imprescindível que o docente 

perceba e saiba a importância das novas tecnologias na construção do 

conhecimento de seu aluno. O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR 

pretende adotar novos métodos e propostas que atendam às 

necessidades dos discentes imersos nessa nova configuração 

educacional, onde não as reconhecer é fechar os olhos para as 

transformações que estão ocorrendo na sociedade, que cada vez mais 

está globalizada. 

Hoje, pode-se identificar a existência de tecnologias em quase 

todas as áreas de atividade humana e sua presença parece ser 

irreversível. Assim, quando se pensar no processo educacional dentro de 

um contexto social e tecnológico, é importante questionar para que, pra 

quem e como educar. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR entende que se faz necessário 

se dedicar cada vez mais ao uso das novas tecnologias educacionais 

sempre que possível, utilizando-se dos avanços tecnológicos com os 

métodos já existentes para desenvolver a tão almejada prática, que o 

professor adquire ao usar convenientemente as novas tecnologias no 

processo educacional. 
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4 CORPO DOCENTE 

 
A Política para com o corpo docente, bem como o plano de 

cargos e salários encontra-se no Plano de Cargos e Salários. 

4.1 Cronograma de expansão do corpo docente, considerando o 

período de vigência do PDI 

Quadro 14: Cronograma de expansão do corpo docente, considerando o período de 

vigência do PDI. 

Número de Docentes 

por ano 

TITULAÇÃO  
2019 

  2020  2021  2022 2023 

 
H P I H P I H P I H P I H P I 

Especialista - - - 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 

Total 
 

0 
  

7 
  

7 
  

7 
  

7 
 

Número de Docentes 

por ano 

TITULAÇÃO 
 2019   2020  2021  2022 2023 

 H P I H P I H P I H P I H P I 

Mestre - 7 6 - 7 7 - 7 8 - 7 8 - 7 8 

Total 
 

13 
  

14 
  

15 
  

15 
  15  

Número de Docentes 

por ano 

TITULAÇÃO 
 2019   2020  2021  2022 2023 

 H P I H P I H P I H P I H P I 

Doutor - 5 5 - 5 7 - 5 8 - 5 9 - 5 10 

Total 
 

10 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
 

Legenda: H = Horista P = Parcial I=Integral 



 

 

 

 

 

 

CORPO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 5 
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5 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
5.1 Cronograma de expansão do corpo técnico/ administrativo, 

considerando o período de vigência do PDI 

Quadro 15: Cronograma de expansão do corpo técnico/ administrativo, considerando 

operíodo de vigência do PDI. 

 
 

Setor 

 
 

Quantidade 

 
 

Titulação 

 
Regime 

de 

Trabalho 

 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

2021 

 
 

2022 

 
 

2023 

 

Mantenedora 

Financeiro 

         

Analista 

FinanceiroI 1 Graduação 40h 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

Atendente 12 Ensino Médio 40h 12 12 13 13 13  

Auxiliar de 

Compras II 1 Ensino Médio 40h 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

Auxiliar de 

Contasa Pagar 2 Ensino Médio 40h 2 
 

2 2 
 

3 
 

3 
 

Auxiliar de 

Faturamento 1 Ensino Médio 40h 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

Auxiliar 
Financeiro 

1 Ensino Médio 40h 1 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

Gerente de 

Cobrança 

 
1 

Ensino Médio 
- Cursando 
Nível Superior 

 
40h 

 
1 

  
1 

 
1 

  
1 

  
1 

 

 
 

 
Gerente 

Financeiro 

 
 

 
 

1 

Graduação 

em 

Economia, 

Administraçã 

o, Ciências 

Contábeis, 

Gestão de 

Processos 

Gerencias ou 
Direito. 

 
 

 

 
40h 

 
 

 

 
1 

  
 

 

 
1 

 
 

 

 
1 

  
 

 

 
1 

  
 

 

 
1 

 

Mantenedora 

Aprendizagem 
Quantidade           

Atendente 11 Ensino Médio    40h 11 11 12 12 13  

Mantenedora 

Comunicação 

Quantidade           

Analista de 

Marketing Digital 

1 Ensino Médio 

- Cursando Nivel Superior ou 

Formação Especifica por meio 

de cursos de Qualificação, 

com carga horária entre 

duzentas e quatrocentas horas 

40h 1 1 1 1 1  

Atendente 13 Ensino Médio    40h 13 13 13 14 14 

Auxiliar de 

Secretaria I 
1 Ensino Médio 

   
40h 1 1 1 1 1 

Designer Gráfico I 1 Ensino Médio    40h 1 1 1 1 1 
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Quadro 15: Cronograma de expansão do corpo técnico/ administrativo, considerando 

operíodo de vigência do PDI. 

(continuação). 
 

 
 

Setor 

 
 

Quantidade 

 
 

Titulação 

 
Regime 

de 

Trabalho 

 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

2021 

 
 

2022 

 
 

2023 

Mantenedora 

Financeiro 

        

Designer Gráfico II 1 Ensino Médio 

- Cursando Graduação em 

Sistema de Informação ou 

Desenho Industrial. 

 40h  1 1 1 1 1 

Gerente de 

Atendimento 

 
1 

Ensino Médio 
- Cursando Graduação 

 
40h 

 
1 1 1 1 1 

Motorista I  1 Ensino Médio Completo – 

Habilitação Profissional 

 40h  1 1 1 1 1 

Produtor e Editor 

de Vídeo I 

 
1 Ensino Médio 

- Cursando Graduação em 

Sistema de Informação 

 
40h 

 
1 1 1 1 1 

Produtor e Editor 

de Vídeo II 

 1 Ensino Médio 

- Cursando Graduação em 

Sistema de Informação 

 40h  1 1 1 1 1 

Mantenedora 

Departamento 

Pessoal 

 
Quantidade 

          

Assistente de 

Departamento 
Pessoal I 

 1 Ensino Médio    40h  1 1 1 1 1 

Assistente de 

Departamento 

Pessoal II 

 1 Ensino Médio    40h  1 1 1 1 1 

Auxiliar de 

Departamento 

Pessoal 

 3 Ensino Médio    40h  3 3 3 4 4 

Gerente de RH  1 Graduação em Administração 

ou Ciências Contábeis 

40h  1 1 1 1 1 

Técnico 

Segurança do 

Trabalho 

 1 Ensino Médio e curso técnico 

de segurança no trabalho 

 40h  1 1 1 1 1 

Mantenedora 

Diretoria 

 Quantidade           

Chefe de 

Gabinete 

 1 Graduação    40h  1 1 1 1 1 

Diretor de Pós- 

Graduação 

 
1 Graduação 

   
40h 1 1 1 1 1 

Pró-reitor de 

Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

 1 Graduação    40h  1 1 1 1 1 

Auxiliar de 

Secretaria II 

 
1 Ensino Médio 

   
40h 

 
1 1 1 1 1 
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Quadro 15: Cronograma de expansão do corpo técnico/ administrativo, considerando 

operíodo de vigência do PDI. 

(continuação). 
 

 
 

Setor 

 
 

Quantidade 

 
 

Titulação 

 
Regime 

de 

Trabalho 

 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

2021 

 
 

2022 

 
 

2023 

Mantenedora 

Financeiro 

        

Mantenedora TI 
 Quantidade       

Analista de 

Sistemas 

 
3 

Segundo Grau Completo 

- Cursando Nível Superior 

em Sistema de 

Informação ou 

Formação Específica por 

meio de cursos de 

Qualificação, comcarga 

horária entre duzentas e 
quatrocentas horas. 

40h 3 3 3 3 
 

3 

Auxiliar de 

Informática 

 
4 Ensino Médio 

 
40h 

 
4 4 4 5 5 

Atendente  1 Ensino Médio  40h  1 1 1 1 1 

Atendente Áudio 

Visual 

 
2 Ensino Médio 

 
40h 

 
2 2 2 2 2 

Gerente de 

Infraestrutura 

 
1 Graduação 

 
40h 

 
1 1 1 1 1 

Gerente de TI I  2 Ensino Médio - Cursando 

Graduação emSistema 

de Informação. 

       

   40h  2 2 2 2 2 

Gerente de TI II  1 Ensino Médio - Cursando 

Graduação emSistema 

de Informação. 

       

   40h  1 1 1 1 1 

Programador 
 

1 
Ensino Médio - Cursando 

Graduação em Sistema 

de Informação ou 

Formação Específica por 

meio de cursos de 

Qualificação, com carga 

horária entre duzentas e 

quatrocentas horas. 

       

   
40h 

 
1 1 1 1 1 

Pós-Graduação - 

Administrativo 

 Quantidade          

Analista Financeiro 

II 

1 Graduação em 

Administração, 

Economia, matemática 

ouSistemas de 
Informação. 

40h 1 1 1 1  1 

Atendente  7 Ensino Médio  40h 7 7 7 7  7 

Auxiliar de 

Compras III 

 
2 Ensino Médio 

 
40h 2 2 2 2 

 
2 

Auxiliar de 

Secretaria I 

 
2 Ensino Médio 

 
40h 2 2 2 2 

 
2 
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Quadro 15: Cronograma de expansão do corpo técnico/ administrativo, considerando 

operíodo de vigência do PDI. 

(continuação). 
 

Regime 

Setor 
Quanti 

Titulação 
de 

2019 2020 2021 2022 2023 
dade Trabalh 

o 

Mantenedora Financeiro 

Mantenedora TI 
Quantidade

 

Coordenador 5 

 
1 

 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Graduação 
40h 5 

 
5 5 

 
5 

 

Executivo  

Gerente de EaD 
Graduação em 

40h 1 
 

1 1 
 

1 
 

Sistemas de 
 Informação         

Gerente de Polo 
Graduação 

40h 1 
 

1 1 
 

1 
 

Gerente de Graduação 
40h 1 

 
1 1 

 
1 

 

Projetos  

Gerente de Graduação 
40h 1 1 1 

 
1 

 
1 

Secretaria  

Gerente Geral 
Graduação 40h 11 

 
1 1 

 
1 

 

da Pós- 

Graduação          

Supervisor de Ensino 40h 11  1 1  1  

EaD Médio         

Controle de 

Registro 

Quantidade   

Gerente de 

Registro 

Acadêmico 

Auxiliar de 

Secretaria II 

1 

 

 
1 

Graduação 

 

 
Ensino 

Médio 

40h 

 

 
40h 

 
1 

 
11 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 
1 

 
1 

 
 

 
1 

 
1 

Jurídico Quantidade   

Advogado 1         

Assistente de 1 

Departamento  

Jurídico  

Coordenação 

Acadêmica 

Quantidade   

Atendente 4 Ensino 

Médio 

40h 44  4 5  5  

Secretaria de 

Coordenação 
2 Ensino 

Médio 

40h 22 2 2 2 

CASA Quantidade   

Atendente 4 Ensino 
Médio 

40h 44  4 4  4  
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Quadro 15: Cronograma de expansão do corpo técnico/ administrativo, considerando 

operíodo de vigência do PDI. 

(continuação). 
 

Setor 
Quanti 

Titulação 
Regime de 

2019 2020 2021 2022 2023 
dade Trabalho 

 
 

Mantenedora Financeiro 

Mantenedora TI 
Quantidade

 

Auxiliar de 1 Ensino Médio 40h 1 1 1 1 1 

Massoterapia         

Auxiliar de 1 Ensino Médio 40h 1 1 1 1 1 

Massoterapia II         

Coordenador 1 Graduação 40h 1 1 1 1 1 

Enfermeiro 1 Graduação em 40h 1 1 1 1 1 
  Enfermagem       

Fonoaudiólogo 2 Graduação em 40h 2 2 2 2 2 
  fonoaudiologia       

Nutricionista 1 Graduação em 40h 1 1 1 1 1 
  Nutrição       

Pedagoga 3 Graduação na 40h 3 3 3 4 4 
  área de       

  educação ou       

  áreas       

  correlatadas       

Psicólogo 2 Graduação em 40h 2 2 2 2 2 
  Psicologia       

Psicopedagoga 1 Graduação na 40h 1 1 1 1 1 
  área de       

  educação ou       

  áreas       

  correlatadas       

Supervisor de 

Cobrança II 
1 Ensino Médio 40h 1 1 1 1 1 

FIES Quantidade   

Assistente Social 1 Graduação em 

Serviço Social 

Ensino Médio - 

Cursando nível 

superior 

Graduação na 

área de 

educação ou 

áreas 
correlatadas 

40h 1 1 1 1 1 

Encarregada 

Fies 

1 40h 1 1 1 1 1 

Pedagoga 1 40h 1 1 1 1 1 

Biblioteca Quantidade   

Atendente 6 Ensino Médio 40h 6 6 6 6 6 

Bibliotecária 1 Graduação em 40h 1 1 1 1 1 
  Biblioteconomia       
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Quadro 15: Cronograma de expansão do corpo técnico/ administrativo, considerando 

operíodo de vigência do PDI. 

(continuação). 
 

Setor 
Quanti 

Titulação 
Regime

 

dade 
Tr 

de 2019 2020 2021 

abalho 

Mantenedora Financeiro 

Mantenedora TI 
Quantidade

 

 
 

2022 2023 

Graduação NEaD 
Quantidade

 

Gerente de 
1 

Graduação em Sistema de 

Graduação - EaD  Informação 

Técnico de 
3 

Graduação em Sistema de 

Informática  Informação e Matemática 

40h 1 1 1 1 1 

40h 2 2 2 2 2 

Mantenedora 
Quantidade

 

Auxiliar de 
1 Ensino Médio 

Secretaria II 
40h 1 1 1 1 1 

Laboratórios 
Quantidade

 

Biólogo 1 Graduação em Biologia 40h 1 1 1 1 1 

Técnico de 
2 

Técnico em Laboratório, 40h 2 2 2 2 2 

Laboratório análises clínicas ou áreas afins  

Técnico Laboratório 
1 Técnico em Mecânica

 40h 1 1 1 1 1 
Mecânico  

Administrativo 
Quantidade

 

Assessor 
1 Graduação 

Administrativo 

Atendente de 
1 Ensino Médio 

Almoxarifado 

Atendente 2 Ensino Médio 

Auxiliar 
1 Ensino Médio 

Administrativo 

Auxiliar de 3 Ensino Médio 

Coordenador de 

Turno 

Auxiliar de 1 Ensino Médio 

Manutenção 
Predial 
Copeiro 1 Ensino Fundamental 

Eletricista 1 Ensino Fundamental 

Faxineiro 34 Ensino Fundamental 

Gerente 
1 

Ensino Médio 

Administrativo - Cursando Nível Superior 

Gerente de 
1 Ensino Médio 

Serviços Gerais 
Marceneiro 1 Ensino Fundamental 

Motorista I 3 
Ensino Médio 
- Habilitação Profissional 

40h 1 1 1 1 1 

40h 1 1 1 1 1 

40h 2 2 2 2 2 

40h 1 1 1 1 1 

40h 3 3 3 3 3 

 
1 1 1 1 1 

40h 

40h 1 1 1 1 1 

40h 1 1 1 1 1 

40h 34 34 35 36 37 

40h 1 1 1 1 1 

40h 1 1 1 1 1 

40h 1 1 1 1 1 

40h 3 3 3 3 3 
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Quadro 15: Cronograma de expansão do corpo técnico/ administrativo, considerando 

operíodo de vigência do PDI. 

(conclusão). 
 

 
 

Setor 

  
 

Quantidade 

 
 

Titulação 

 
Regime 

de 

Trabalho 

 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

2021 

 
 

2022 

 
 

2023 

Mantenedora Financeiro 
 

Mantenedora TI 
 Quantidade  

Motorista II 1 
Ensino Médio - Habilitação 

Profissional 
40h 1 1 1 1 1 

Pintor 1 Ensino Fundamental  40h 1 1 1 1 1 

Vigia 3 Ensino Fundamental  40h 3 3 3 3 3 

Secretaria 

Acadêmica 

Quantidade           

Atendente 14 Ensino Médio   40h 14 14 14 14 14 

Auxiliar de 

Secretaria I 
1 Ensino Médio 

  
40h 1 1 1 1 1 

Secretaria 

Acadêmica 

Geral 

1 Graduação 
  

40h 1 1 1 1 1 

Fonte: os autores. 



 

 

 

 

 

 

CORPO DISCENTE 6 
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6 CORPO DISCENTE 

 
6.1 Formas de acesso 

 
O ingresso dos alunos nos cursos de graduação e pós-graduação 

do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR se dá através de processo seletivo 

definido, no caso dos cursos de graduação, pela Comissão do Vestibular 

já instituída pela Sociedade Universitária Redentor e nos cursos de pós- 

graduação, pelo Projeto Pedagógico do curso de Pós-graduação, 

aprovado pelo Departamento de Pós-graduação. 

6.2 Programas de apoio pedagógico e financeiro 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR está credenciado ao PROUNI 

e ao FIES, além de propor descontos e facilidades de pagamentos para 

os alunos menos favorecidos, além da contratação de programas 

específicos de financiamento estudantil, tais como PRAVALER, EDUCA 

MAIS BRASIL, QUERO BOLSA, dentro outros. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR também conta com um 

Programa de Monitoria Remunerada, visando incentivar a participação 

dos discentes nas atividades acadêmicas. 

6.3 Estímulo à permanência 

 
6.3.1 Núcleo de Experiência Docente - NED 

 
O Núcleo de Experiência Docente (NED) teve seus trabalhos 

iniciados no Centro Universitário Redentor no primeiro semestre de 

2013, quando foi denominado inicialmente como Projeto CASA. 

Diante do suporte oferecido pelos profissionais, o aumento do 

interesse dos acadêmicos pelos serviços oferecidos e a crescente 

demanda com bons resultados, no primeiro semestre de 2014 tal 

projeto transformou-se em um departamento. 

Em 2022, passou a ser denominado NED. 
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O NED apresenta um perfil inovador totalmente voltado a apoiar 

o corpo discente, especialmente àqueles dos primeiros semestres do 

curso, bem como aos egressos. 

O Núcleo possui um espaço físico próprio e conta com uma equipe 

de Orientadores Educacionais, composta por uma coordenadora e 

Assistente social do Departamento, uma psicóloga, duas pedagogas, 

uma administradora/gestora de pessoas, uma equipe de alunos e 

professores monitores, e outros profissionais especializados em 

atendimento. 

Através dessa estrutura, o NED está capacitado a oferecer uma 

série de serviços aos docentes, discentes e egressos: 

• trabalha a captação e permanência dos alunos; 

• redução da evasão; 

• atendimento social, psicológico e pedagógico; 

• capacitação continuada aos docentes; 

• programas de nivelamento (visando à recuperação de 

deficiências do ensino médio); 

• auxílio personalizado para dificuldade, distúrbio e transtorno de 

aprendizagem nas disciplinas do Curso; 

• apoio para solucionar qualquer tipo de necessidade 

envolvendo outros setores da Instituição; 

• ações de inclusão social que viabilizem o acesso, permanência 

e participação à Comunidade Acadêmica com necessidade 

de atendimento diferenciado; 

• monitoramento do egresso no Mercado de Trabalho; 

• acompanhamento da evolução da carreira do egresso; 

• atualização quanto à oferta de cursos e outras atividades 

acadêmicas. 
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6.3.1.1 Metodologia 

 
No primeiro momento, os profissionais de atendimento do NED 

trabalham na capitação dos candidatos aprovados nos Processos 

Seletivos e, em seguida, acompanham todo o processo de matrícula, 

fazendo com que esse indivíduo conheça a rotina e os projetos da IES e 

do Curso escolhido, discutido com cada Coordenador no início de cada 

ano letivo. 

Ao longo do semestre letivo, os Orientadores Educacionais do 

NED entram em contato com os Coordenadores de curso, para que 

estes possam sinalizar eventuais alunos que mereçam uma atenção 

especial, que serão assistidos pela equipe de monitores, aptos a auxiliar 

os estudantes com dificuldade de aprendizado. Além do 

acompanhamento inicial aos calouros, acontece, ao longo da 

formação, o atendimento social, psicológico e pedagógico, que está 

disponível para todos os estudantes gratuitamente, a fim de apoiá-los em 

suas necessidades, proporcionando-lhes uma melhor adaptação ao 

meio acadêmico, em assuntos de ordem material, emocional e 

educacional. 

Outro diferencial do NED é o monitoramento e 

acompanhamento do egresso no Mercado de Trabalho, através de um 

programa específico denominado ‘EXPERTISES’. 

6.3.1.2 Programas e núcleos de apoio ao departamento NED: 

programa de nivelamento 

Este programa visa resgatar eventuais deficiências do Ensino 

Médio. O nivelamento é oferecido, gratuitamente, a todos os alunos que 

ingressam nos cursos de graduação e possui duração de até três meses, 

com os objetivos: 

• Rever o conteúdo de Ensino Médio necessário ao 

acompanhamento do eixo de curso de graduação em questão; 

• Possibilitar uma introdução às disciplinas chaves dos cursos. 
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Ao final do nivelamento, o aluno realiza, a critério da coordenação 

do curso, uma atividade para avaliação do seu rendimento. A 

pontuação obtida é acrescentada à nota da primeira verificação da 

disciplina curricular correspondente ao conteúdo do nivelamento. 

6.3.1.3 Programa de monitoria 

 
No NED, existe um Programa Permanente de Matemática, Física, 

Química e Biologia com Professores capacitados para esse fim no 

período vespertino. As demais demandas de disciplinas são 

contempladas pelo Programa de Monitoria, visando proporcionar aos 

discentes a participação efetiva e dinâmica no projeto acadêmico de 

ensino, no âmbito de determinada disciplina ou conjunto de disciplinas, 

sob a orientação direta do docente responsável por ela. 

A Monitoria Acadêmica tem o compromisso de desenvolver a 

autonomia, a formação integral, apoiar e incentivar a interação entre 

alunos e professores. Essa atividade busca estimular no aluno monitor o 

senso de responsabilidade, de cooperação, a satisfação em ampliar 

conhecimentos e o empenho nas atividades acadêmicas. A prática da 

monitoria representa uma oportunidade para os estudantes 

compreenderem a importância da ética, da constante atualização e do 

empreendimento na própria formação como um futuro profissional do 

mercado, além de auxiliar os alunos com dificuldade de aprendizagem, 

sobretudo no ciclo profissionalizante do curso. 

6.3.1.4 Expertises - Programa de Colocação e Acompanhamento 

Profissional 

O Expertises dedica-se ao acompanhamento e ao monitoramento 

dos egressos no mercado de trabalho, através de práticas internas do 

programa e de parcerias com as principais empresas atuantes na região 

e no Brasil; além de promover todo o suporte acadêmico para
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estudantes se inserirem no mercado com possibilidades reais de 

absorção e aproveitamento. Nesse contexto as empresas são 

convidadas a participarem com suas expertises demandando 

necessidades de profissionais, além do perfil e capacitação peculiares 

ao ramo de atuação delas. 

O Expertises insere o egresso no cenário profissional, mapeando os 

GAP de competência a serem trabalhados, possibilitando agregar ao 

conhecimento acadêmico as competências essenciais de mercado e 

autoconhecimento. Ferramentas como coaching de carreira, avaliação 

comportamental (Coaching Assessement), formatação de currículo e 

capacitação para processos seletivos (entrevistas), preparo para Você 

S/A que abrange: apresentação pessoal, networking, visão holística e 

integrada, seu valor no mercado, sua marca, etc., bem como palestras, 

eventos, feiras de estágio, vídeo conferência com cases de sucesso 

profissional na área de atuação do egresso, dentre outros. 

O Expertises traz para os egressos a visão de que o Centro 

Universitário Redentor os prepara para um processo de longo prazo, onde 

ocorre a autogestão da vida profissional, englobando decisões e 

habilidades. 

Cabe também ao Expertises o acompanhamento de egressos, 

analisando a trajetória profissional alinhado ao estímulo à continuidade 

do aprimoramento contínuo do conhecimento, através de cursos de 

extensão e de pós-graduação. Visitas periódicas ao egresso são 

executadas, com o intuito de captar e registrar cases de sucesso a serem 

utilizados em nossas campanhas institucionais. 

O Projeto Expertise oferece ainda o Balcão de Empregos que vem 

sendo desenvolvido a fim de estreitar a distância entre empresas que 

procuram suprir suas vagas e egressos que buscam oportunidades no 

mercado de trabalho. Dentre as ações desse Projeto, destaca-se a 

captação e contato com empresas e entidades de classe para ampliar 

as perspectivas de oportunidades para os egressos da IES. 
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A IES está em processo de desenvolvimento do Formulário do 

Egresso onde ele irá atualizar suas informações, falar da contribuição do 

curso para o seu ingresso no mercado de trabalho, dar sugestões de 

melhoria, descrever sua trajetória. 

Por meio do Projeto Expertise, os egressos são localizados para 

divulgarem suas trajetórias, de forma que possa ser registrado por vídeo 

e anexado ao acervo da IES. 

A política de acompanhamento do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR objetiva, essencialmente, a inclusão de seus egressos no 

mercado de trabalho formal bem como desenvolver pesquisas e 

atividades científicas na área da saúde, tecnologia e questão social, 

desenvolvendo e concretizando sua missão institucional e social na 

cidade de Itaperuna e adjacências. 

Destaca-se ainda o incentivo, apoio e orientação à produtividade 

científica dos profissionais graduados pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR. Essa produtividade se consubstancia mediante a elaboração 

e execução de projetos de pesquisa que forneçam elementos para a 

formalização de princípios científicos e, também, que sustentem as ações 

acadêmicas, mediante o desenvolvimento de fundamentos conceituais, 

metodológicos e históricos, além de promover o aperfeiçoamento e 

ingresso no mercado de trabalho formal de cada carreira em questão. 

Este é um trabalho pioneiro realizado semestralmente ou 

anualmente, onde a equipe profissional do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR organiza concursos para o ingresso de Fisioterapeutas, 

Fonoaudiólogos, Administradores, Advogados, Enfermeiros, Biólogos, 

Nutricionistas, Engenheiros, Arquitetos, Assistentes Sociais, Contadores e 

Analistas de Sistemas recém-formados na atividade do programa de 

bolsa de aprimoramento profissional no CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR. 

Os bolsistas têm a oportunidade de estabelecer contato com 

pacientes e colegas de profissão, aprender práticas profissionais e, 

principalmente, desenvolver diversos trabalhos de pesquisas científicas. 
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Do concurso: 

Para ser admitido como bolsista do programa de aperfeiçoamento 

profissional do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR o egresso terá que ser 

submetido a uma prova escrita, entrevista e análise de currículo para ser 

selecionado para uma das vagas estabelecidas em edital próprio. 

Serão empossados para exercerem atividades profissionais e de 

pesquisa aqueles que obtivermos melhores resultados nas duas etapas e 

cumpriram um ano de contrato sem vínculo empregatício. 

 
Dos direitos de deveres do bolsista: 

O bolsista assinará um termo de compromisso institucional que lhe 

garantirá o exercício de um ano como bolsista Institucional e desse cargo 

terá os seguintes direitos e deveres: 

1) Exercer sua profissão com liberdade e dignidade ética e 

profissional, através de registro em seu conselho de categoria. 

2) Receber o valor da bolsa estabelecido pela IES mais auxílio 

transporte para exercer suas atividades. 

3) Exercer a função de supervisor de estágio vinculada aos 

professores e coordenadores dos cursos de graduação da IES. 

4) Desenvolver pesquisa a ser apresentada em seminários e 

encontros profissionais dos mais diversos oferecidos pela IES ou por 

instituições externas à faculdade. 

5) Cumprir a carga horária semanal de 25h ou 44h semanais 

conforme a necessidade da IES, sendo uma hora destinada à discussão 

com supervisor professor que o acompanhará em suas atividades 

profissionais e o orientará para pesquisas e investigações. O valor da 

bolsa será referente ao número de horas que o bolsista for 

comprometido. 

6) O contrato poderá ser prorrogado por mais um ano caso a 

IES tenha interesse e o candidato também. 

7) Poderá haver ao fim do contrato a efetivação do bolsista 

como funcionário da IES, caso haja interesse e vagas. 
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8) O bolsista poderá desistir da bolsa a qualquer momento da 

vigência do contrato, porém deverá dar aviso prévio de trinta dias. 

9) A IES poderá dispensar o bolsista a qualquer momento da 

vigência do contrato, porém deverá dar um prazo de trinta dias de aviso 

prévio. 

10) O bolsista terá que desenvolver suas atividades conforme a 

necessidade da IES e de seus cursos de graduação e pós-graduação, 

atuando em seus prédios ou em prédios e instituições conveniadas. 

6.3.1.5 NAA – Núcleo de atendimento ao aluno 

 
O Núcleo de Atendimento ao Aluno-NAA atenderá todas as 

demandas referentes às solicitações internas, desde documentação e 

matrícula até aos assuntos relacionados à vida acadêmica e financeira 

do aluno. No NAA, os alunos têm atendimento individualizado e podem 

tirar suas dúvidas em relação aos processos acadêmicos e financeiros. 

6.3.1.6 NAsPP – Núcleo de apoio social psico-pedagógico 

 
O núcleo tem como objetivo proporcionar a melhor adaptação do 

aluno ao meio acadêmico possibilitando uma ação preventiva e 

acolhedora nos assuntos de ordem emocional e educacional. 

6.3.1.7 NAPPEM – Núcleo de apoio psicopedagógico em medicina 

 
Atendendo o indicador 2.20 que compõe o Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação, o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR 

criou um núcleo de apoio psicopedagógico específico para o curso de 

medicina. 

O núcleo tem como objetivo proporcionar a melhor adaptação do 

aluno ao meio acadêmico, possibilitando uma ação preventiva e 

acolhedora nos assuntos de ordem emocional e educacional e, além 

disso, um estreitamento da relação entre docente e discente por meio 

da metodologia ativa denominada Problem Based Learning (PBL). Tal 
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metodologia consiste em uma “metodologia de ensino-aprendizagem 

colaborativa, construtivista e contextualizada, na qual situações- 

problema são utilizadas para iniciar, direcionar e motivar a aprendizagem 

de conceitos, teorias e o desenvolvimento de habilidades e atitudes no 

contexto de sala de aula” (RIBEIRO, 2010, não paginado). 

No PBL, os estudantes se deparam, inicialmente, com problemas 

da vida real, que possibilitam estimular o desenvolvimento do 

pensamento crítico e das habilidades de solução de problemas e a 

construção de conceitos fundamentais da área de conhecimento em 

questão. Dessa forma, a utilização de problemas como ponto de partida 

para a aprendizagem ressalta a importância do aprender em resposta a 

– e em interação com – eventos da vida real. 

Deve-se ter em conta que a aprendizagem, conforme premissa da 

psicologia cognitiva, não é um processo de recepção de informações 

novas, mas de construção de novos conceitos, sendo o aluno um 

componente ativo nesse processo de construção, uma vez que tal 

metodologia é nele centrada. Por “centrada no aluno” entende-se que 

as oportunidades de aprendizagem devam ser relevantes aos alunos e 

que seus objetivos sejam, ao menos parcialmente, determinados pelo 

próprio aluno. 

O PBL faz uso de estratégias de ensino que possibilitam que o aluno 

altere seu papel diante do processo de aprendizagem (de receptor 

passivo ele passa a ser agente e principal responsável pela sua 

aprendizagem), o que requer que o graduando possua um perfil capaz 

de assumir o protagonismo de sua formação, dentro do modelo adotado 

pelo Centro Universitário Redentor. Assim, deverá sentir- se capaz de 

intervir e construir o próprio futuro, com maior responsabilidade e 

comprometimento, visto que o processo de ensino-aprendizagem é mais 

desafiador e motivador. 

Além disso, conta com uma equipe de Professores e Monitores que 

trabalham nas áreas temáticas do curso (ginecologia e obstetrícia, 

pediatria, cirurgia, clínica médica e saúde coletiva). 
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6.3.1.8 NA – Núcleo de acessibilidade 

 
O Centro Universitário Redentor criou o Núcleo de Acessibilidade, 

através da portaria 0030/SUR/2003, para atendimento pleno ao Decreto 

nº 5.296/2004 que regulamenta as leis 10.048/2000 e 10.098/2000, em que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para o atendimento 

prioritário à acessibilidade de pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, bem como a NBR 9.050 (ABNT, 2004) que dispõe 

sobre a Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos e legislações correlatas. 

No ensino superior, a transversalidade da educação especial se 

efetiva através de ações de promoção ao acesso, à permanência e à 

participação dos alunos. Estas ações envolvem o planejamento e a 

organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade 

arquitetônica nas comunicações, nos sistemas de informação, nos 

materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos 

processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que 

envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão (BRASIL, 2008, p. 17). 

Entendendo que, no ensino superior, a inclusão deve se inscrever 

no debate mais extenso do direito de todos à educação e igualdade no 

que tange a oportunidade de acesso e permanência do discente, o 

Centro Universitário Redentor criou o Núcleo de Acessibilidade (NA). 

O núcleo possui quatro frentes de trabalho, sendo elas: arquitetura, 

tecnologia, atitude e suporte pedagógico. Tais frentes são responsáveis 

pela formulação de uma política de acessibilidade, bem como promove 

ações para que ela seja respeitada e implementada nos diversos 

espaços da instituição. 

Diante disso, o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, dentro do 

Departamento CASA, compôs o Núcleo de Acessibilidade que é 

formado por colaboradores e professores. 
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6.3.1.9 EGP – Equipe de gestão da permanência 

 
Entendendo que a evasão tem sido um dos grandes problemas 

para a gestão acadêmica e financeira das Instituições de Ensino Superior 

privada e a busca pela identificação das possíveis causas deste 

abandono e das perdas de receita resultantes da deserção dos alunos, 

o Centro Universitário Redentor criou a Equipe de Gestão da 

Permanência no ano de 2013. 

O objetivo da EGP é o de, constantemente, levantar e analisar 

indicadores específicos, para mensurar a evasão na instituição, 

subdividindo-os por cursos, turnos, turmas, a fim de se identificar grupos 

de risco à permanência do discente na IES e assim obter dados e 

informações precisas que permitam uma intervenção de forma 

abrangente, direta e eficaz no fenômeno da evasão, saindo do campo 

de análise e avaliações para o plano de efetivação de ações que 

impulsione a permanência do aluno. 

A EGP terá como membros colaboradores dos diversos setores da 

instituição, bem como estagiários. 

6.4 Organização estudantil 

 
O corpo discente possui como órgão de representação os 

Diretórios Acadêmicos e Atléticas, bem como inúmeras Ligas, regidos por 

Regimento próprio, por eles elaborados de acordo com a legislação 

vigente e anuência da IES. 

Espaço físico adequado à instalação das Organizações Estudantis 

encontram- se disponibilizados, além da área convivência/lazer no 

prédio em que estão instaladas. 

6.5 Internacionalização 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR possui uma Comissão de 

Internacionalização/Mobilidade com o objetivo de promover a troca 

tecnológica e científica entre seus discentes de graduação e instituições 
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estrangeiras, através de programas de intercâmbio acadêmico. Um dos 

membros da Comissão assume a Coordenação de Internacionalização 

do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR. Essa Comissão é composta por um 

grupo multisetorial de professores, técnicos administrativos e 

coordenadores, visando a representatividade de todos os envolvidos na 

formação acadêmica do aluno. 

Vários programas objetivando enviar os alunos do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO REDENTOR para o exterior, especificamente América do 

Norte e do Sul e Europa têm sido fomentados. Ampliar as possiblidades 

de crescimento profissional com a vivência de outras metodologias de 

ensino e formas de abordar a formação acadêmica são objetivos 

específicos. Alguns programas exemplificam esse projeto, tais como o 

Santander Universidades e o convênio com Winnipeg University. Ainda 

como ação do setor de Mobilidade, o Centro Universitário Redentor 

tornou-se, em 2019, centro aplicador oficial do TOEFL. 

Ofertamos ainda, na modalidade de Extensão acadêmica, um 

curso de inglês para viagem, disponível a alunos, egressos e à 

comunidade em geral. 



 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 7 
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7 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
7.1 Estrutura Organizacional Com As Instâncias De Decisão 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR tem elaborado um plano de 

atuação que permite a ampliação do seu organograma. São órgãos da 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR: 

I – Os órgãos consultivos, normativos e deliberativos superiores: 

a) Conselho Superior (CONSUP) 
b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) 

 
II – Os órgãos autônomos superiores: 

a) Ouvidoria 
b) Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 
III – Os órgãos da administração superior: 

a) Reitoria 
b) Pró-Reitoria de Graduação 

c) Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 
Internacionalização 

d) Pró-Reitoria de Administrativo-Financeira 
 

IV – O órgão regulatório superior: 

a) Procuradoria Institucional (PI) 
 

V – Os órgãos executivos: 
a) Coordenações dos Cursos de Graduação 

b) Coordenação de Pós-graduação  
c) Coordenação de Pesquisa 

d) Coordenação de Extensão 
e) Núcleo de Inovação e Empreendedorismo 

f) Núcleo de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização 
g) Núcleo de Empregabilidade 

 
VI – Os órgãos deliberativos dos cursos/programas acadêmicos: 

a) Colegiados dos Cursos de Graduação 
b) Colegiados dos Cursos de Pós-graduação 

 

Os órgãos suplementares: 
a) Núcleo de Experiência Discente (NED) 

b) Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) 
c) O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) 

d) Secretaria Geral 
e) Biblioteca  

f) Setores administrativos 
f) Laboratórios de Ensino 

 
Compõem ainda a estrutura acadêmico-administrativa da Instituição os 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) de cada curso de graduação e de 
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pós-graduação e as comissões internas criadas para fins específicos pela 
Reitoria, de caráter temporário ou permanente. 

7.2 Órgãos colegiados: competências e composição 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR possui como órgãos 

Colegiados: o Conselho Superior, a Reitoria, as Pró-reitorias, as 

Coordenações de Cursos e os Colegiados de Cursos. 

7.3 Órgãos de apoio às atividades acadêmicas comissão de 

pesquisa 

A Comissão de Pesquisa do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR, 

órgão institucional, composto por representantes docentes dos cursos de 

graduação, que tem por objetivos: 

I - coordenar as ações do Centro Universitário no campo da 

pesquisa e iniciação científica o segundo diretrizes estabelecidas pelos 

coordenadores de curso; II - coordenar o processo de avaliação 

periódica das atividades de pesquisa, de acordo com os critérios 

estabelecidos; 

III - estimular a pesquisa no Centro Universitário, através do 

fornecimento de dados sobre: financiamento, órgãos de fomento, 

estágios e outros contatos que julgar necessário; 

IV - zelar pela pesquisa em seus vários graus de complexidade e em 

suas várias formas de desenvolvimento individual e institucional bem 

como as decorrentes de convênios nacionais e internacionais; 

V - Atendimento a docentes e a discentes, fornecendo 

informações sobre bolsas, formulários de órgãos de fomento e outras que 

forem solicitadas. 
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7.3.1 Congresso de Iniciação Científica 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR promove anualmente o 

Congresso de Iniciação Científica (CIC). Neste congresso, os alunos de 

graduação e pós-graduação da cidade de Itaperuna tem oportunidade 

de assistir palestras com consultores de renome nacional em diversas 

áreas, bem como minicursos, mesas redondas e apresentação de painéis 

científicos. O Congresso de Iniciação Científica é organizado pelo 

CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR através da Comissão de Pesquisa. 

Além do CIC acontecem ainda, na instituição, diversos eventos 

comemorativos dos cursos, bem como congressos específicos, sobretudo 

do curso de Medicina, bem como Congresso de Atenção Básica do 

Norte e Noroeste Fluminense, bem como diversos eventos promovidos 

pelas Ligas Acadêmicas. 

7.3.2 REINPEC – Revista Interdisciplinar do Pensamento Científico 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR está atuante do cenário do 

ensino superior no Noroeste Fluminense desde 2002, se consolidando 

como uma referência no processo de formação profissional em diversas 

áreas do conhecimento, com cursos nas áreas de saúde, meio ambiente, 

tecnologia e ciências humanas. 

A Pesquisa é desenvolvida através de uma ação multidisciplinar 

que o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR realiza na graduação, 

considerando a significativa importância da iniciação e a produção 

científica para o Ensino Superior. 

As publicações científicas objetivam divulgar a pesquisa para a 

comunidade, de forma que permita que outros possam utilizá-la e avaliá- 

la sob outras visões. As revistas, eletrônicas ou impressas, ainda são 

consideradas como o modo mais rápido e economicamente viável, para 

os pesquisadores fazerem circular e tornar visíveis os resultados do seu 

trabalho. É por meio de uma publicação científica que a sociedade 
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toma conhecimento dos resultados de um trabalho de pesquisa e o que 

este representa para a coletividade. 

Sabendo da importância da pesquisa científica no cenário 

acadêmico, o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR lança, em 2015 uma 

revista institucional a REINPEC, como uma forma de promover, incentivar 

e divulgar a pesquisa científica. 

7.3.3 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-SUR) 

 
O Comitê de Ética e Pesquisa da Sociedade Universitária Redentor 

– CEP/SUR – que tem por finalidade identificar, analisar e avaliar as 

implicações éticas nas pesquisas científicas que envolvam seres 

humanos, solicita ao corpo docente do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR que, em caso de orientação de Trabalho de Conclusão de 

Curso que envolva pesquisa com seres humanos que adotem os 

procedimentos e formulários disponíveis na Plataforma Brasil. 

7.3.4 Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-SUR) 

 
O Comitê de Ética no Uso de Animais da Sociedade Universitária 

Redentor – CEUA/SUR – tem por finalidade identificar, analisar e avaliar as 

implicações éticas nas pesquisas científicas que envolvam animais, 

solicita ao corpo docente do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR que, em 

caso de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso que envolva 

pesquisa com animais que adotem os procedimentos e formulários 

disponíveis no site. 

A Comissão de Ética no Uso de Animais da Sociedade Universitária 

Redentor (CEUA/SUR) é composta por membros titulares e respectivos 

suplentes, que foram designados pelos representantes legais do Centro 

Universitário Redentor (UNIREDENTOR), sendo esses membros 

representantes das unidades acadêmicas que utilizam animais em 

pesquisas, como: Médicos Veterinários e Biólogos, docentes e 
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pesquisadores na área específica, e um representante de sociedades 

protetoras de animais, legalmente estabelecida no país. 

Na UNIREDENTOR, a CEUA cumpre e faz cumprir as normas 

aplicáveis à utilização de animais para ensino e pesquisa, especialmente 

nas resoluções do CONCEA, examina previamente os protocolos 

experimentais ou pedagógicos aplicáveis aos procedimentos de ensino 

e projetos de pesquisa científica a serem realizados na UNIREDENTOR que 

fazem uso de animais, para determinar sua compatibilidade com a 

legislação aplicável. Além disso, mantem cadastro atualizado dos 

protocolos experimentais ou pedagógicos, aplicáveis aos procedimentos 

de ensino e projetos de pesquisa científica realizados, ou em andamento, 

enviando cópia ao CONCEA e mantém cadastro dos pesquisadores e 

docentes que desenvolvam protocolos experimentais ou pedagógicos, 

aplicáveis aos procedimentos de ensino e projetos de pesquisa científica 

com uso de animais, enviando cópia ao CONCEA. Cabe a CEUA 

também notificar imediatamente ao CONCEA e as autoridades sanitárias 

a ocorrência de qualquer acidente com os animais na UNIREDENTOR, 

fornecendo informações que permitam ações saneadoras, assim como 

estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o 

funcionamento e a adequação das instalações da UNIREDENTOR, dentro 

dos padrões e normas definidas pelo CONCEA. 

Anualmente a CEUA solicita e mantém relatório final dos projetos 

realizados na instituição, que envolvam o uso científico de animais e 

notifica ao CONCEA tais relatórios no cadastro institucional. 

Normas e decisões sobre procedimentos e protocolos 

pedagógicos e experimentais, são divulgadas pela CEUA sempre em 

consonância com as normas em vigor instituídas pelo CONCEA, 

assegurando que suas recomendações e as do CONCEA sejam 

observadas pelos profissionais envolvidos na criação ou utilização de 

animais. 

A CEUA da UNIREDENTOR incentiva a adoção de princípios de 

refinamento, redução e substituição no uso de animais em ensino e 
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pesquisa científica e todo parecer emitido pelo CEUA é de caráter 

sigiloso. 

7.3.5 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA 

 
A comissão atende o disposto na Lei nº 10.861 de 14 de abril de 

2004 e na Portaria/MEC nº 2.051 de 9 de julho de 2004, e foi formada, 

inicialmente, por quatro membros: um representante de cada setor da 

Instituição, mais um representante da sociedade civil organizada. 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR criou a CPA, que é a Comissão 

Própria de Avaliação, instituída pelo SINAES – Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior. Ela é responsável pela implantação e 

pelo desenvolvimento de processos de avaliação institucional. Tem 

como finalidade melhorar o desempenho de instituição como um todo, 

nos aspectos estruturais e acadêmicos, tanto no corpo de funcionários 

como no corpo docente da instituição. O objetivo a alcançar inclui 

como meta o desenvolvimento educacional da instituição como um 

todo. 

Esta comissão é formada hoje por 8 membros, representantes do 

corpo discente e docente, funcionários técnico-administrativos da 

faculdade e representantes da comunidade. A CPA elabora 

periodicamente instrumentos (questionários) de avaliação que são 

aplicados nos diversos setores da instituição, o que viabiliza os 

diagnósticos e os procedimentos na tomada de decisão para a melhoria 

do ensino e trabalho institucional em busca da excelência. 

 
A CPA, por meio de análises criteriosas destes instrumentos, poderá 

detectar os pontos positivos e negativos dos diversos setores da 

instituição, propiciando ações que possam ajustar e divulgar os 

resultados, para que toda comunidade acadêmica. 
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7.3.6 Coordenação de Extensão 

 
A   Coordenação   de   Extensão   do   CENTRO   UNIVERSITÁRIO 

REDENTOR, nomeada pela Portaria 00011/SUR/FR/2015, de natureza 

deliberativa, nomeada por ato do Conselho Superior Universitário, é 

composta por um docente dos cursos de graduação e/ou pós- 

graduação, que tem por objetivos: 

a) Reafirmar a extensão universitária como processo 

acadêmico indispensável à formação do aluno, à qualificação do corpo 

docente e ao intercâmbio com a sociedade; 

b) Estruturar, desenvolver, implementar, avaliar e reavaliar 

sistemática e periodicamente ações, projetos e programas multi, inter ou 

transdisciplinar e interprofissional; 

c) Oferecer ao estudante oportunidades de vivenciar 

experiências na sua área de formação profissional; 

d) Propiciar ao estudante o acesso a atividades que 

contribuam para a sua formação cultural e ética e para o 

desenvolvimento do senso crítico, da cidadania e da responsabilidade 

social; 

e) Propiciar à sociedade o acesso à universidade, por meio de 

cursos de extensão, da prestação de serviços e da participação em 

eventos culturais e artísticos; 

f) Complementar a relação Universidade/Sociedade por meio 

da democratização do saber acadêmico e pelo estabelecimento de um 

processo contínuo de debates, fomento de ideias e vivências; 

g) Estender à sociedade os resultados das atividades de ensino 

e pesquisa, por meio da elaboração e difusão de publicações e outros 

produtos acadêmicos; 

h) Estruturar e desenvolver mecanismos que promovam a 

interação contínua e recíproca entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; 
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i) Oferecer à sociedade estudos e pesquisas que possam 

contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da 

qualidade de vida das pessoas; 

j) Viabilizar ações, projetos e programas na forma de produtos 

de interesse acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e artístico do 

ensino, da pesquisa e da extensão. 

7.4 Autonomia da IES em relação à mantenedora 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR é gerido pelo Conselho 

Superior, que responde pelas questões acadêmicas e pelos seus 

dirigentes que possuem autonomia administrativa e financeira. O 

mesmo pode ser ratificado no Regimento Interno desta Instituição. 

7.5 Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas 

 
O CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR possui convênios de 

cooperação destinados a implementação dos seus projetos em 

benefício das sociedades com as seguintes instituições: 

• Convênio com as Prefeituras da região; 

• Convênio com indústrias de grande porte; 

• Convênio com Hospitais e Clínicas; 

• Convênio com Colégios Públicos e Privados; 

• Convênio com Órgãos de Classe; 

• Convênio com Associações Comerciais e Industriais e de 

Moradores; 

• Parcerias e articulação com Instituições de Ensino Superior 

Públicas e Privadas; 

• Participação junto aos Conselhos Democráticos da Região. 



 

 

 

 

 

 

AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 8 
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8 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
8.1 A Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 
A avaliação da qualidade do Ensino Superior constitui um processo 

de alta complexidade, uma vez que envolve uma ampla gama de 

fatores. Nesse contexto, a Comissão Especial de Avaliação (CEA), busca 

de forma efetiva, analisar os compromissos e responsabilidades sociais da 

Instituição de Ensino Superior na formação de profissionais capacitados 

integralmente e aptos ao desempenho das mais diversas funções na 

sociedade. 

Essa proposta de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) busca contemplar essa ampla gama de fatores que 

determinam a qualidade do ensino superior ofertado pelas Instituições de 

Ensino Superior brasileiras, promovendo um sistema integrado que se 

consolida a partir de uma avaliação interna, externa e pelo desempenho 

dos estudantes durante o processo formativo. 

Nesse sistema, a avaliação interna fica a cargo da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), cujo objetivo geral é a implementação do 

processo de autoavaliação na IES, a sistematização e a prestação das 

informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP. Para a concretização desse objetivo, 

a CPA do Centro Universitário Redentor deve desenvolver, em sua 

metodologia de trabalho, os seguintes procedimentos: 

• analisar as ações do Centro Universitário Redentor, tomando 

como base as dez dimensões previstas pelo SINAES; 

• identificar potencialidades e fragilidades relativas ao contexto 

acadêmico e administrativo, bem como propor ações de 

melhoria dos processos; 

• estabelecer um elo entre a comunidade acadêmica e os 

gestores da instituição; 
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• nortear e acompanhar as ações de melhoria realizadas pelo 

Centro Universitário Redentor, a partir dos relatórios produzidos 

ao final de cada processo. 

8.2 Evolução do processo de avaliação institucional e evolução 

institucional 

O primeiro processo avaliativo do Centro Universitário Redentor foi 

instituído em 2002, juntamente com o início das atividades da IES. 

Naquela época foi implementado o NAPED - Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência Docente, que era responsável pela 

autoavaliação dos cursos de graduação e pós-graduação, no mesmo 

ano criou-se também o Conselho de Avaliação de Docentes do Centro 

Universitário Redentor – CONAD. 

Em 2004 para atender o disposto na Lei nº 10.861 de 14 de abril de 

2004 e na Portaria/MEC nº 2.051 de 09 de julho de 2004 foi criada a 

primeira Comissão Própria de Avaliação – CPA, nomeada através da 

Portaria nº 0016/SUR/FR/04 de 14 de junho de 2004. 

Desde sua implementação a CPA buscou desenvolver um 

processo transparente, tentando sempre buscar a identidade 

institucional e dar suporte gestão acadêmica, na melhoria da qualidade 

de Ensino. Dentre avanços conquistados por essa primeira comissão, 

destaca-se a elaboração do Regimento da CPA e dos questionários de 

avaliação, os quais originaram os Relatórios de Autoavaliação 

Institucional dos anos de 2004 a 2014. Esse aprendizado coletivo ainda se 

encontra em construção e os resultados alcançados refletem o 

momento de junção de diversas escolas com históricos e realidades 

diferentes. 

A atual constituição da CPA do Centro Universitário Redentor, 

estabelecida pela Portaria 0031/SUR/2021 a partir de março de 2021 

foi  reformulada com a indicação de novos membros, considerando 
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o potencial de entrosamento e empatia de cada um, com a 

Comunidade Acadêmica. 

8.3 Composição da comissão permanente de avaliação (CPA) 

 
Período de mandato da CPA: 01 de março de 2021 a 01 de 

março de    2023. Ato de designação da CPA: Portaria 031/SUR/2021. 

Quadro 16: Composição da comissão permanente de avaliação (CPA). 

NOME SEGMENTO QUE REPRESENTA 

Cileny Carla Saroba Vieira Thomé Representante Docente 

Amada Camerini Lima Representante Docente 

Gilmara da Conceição Silva Representante Técnico-administrativo 

Caio Rocha Bandoli Representante Técnico-administrativo 

Thiago Daniel Lopes Representante Discente 

Valcir Junior Ramos Costa Representante Discente 

Altevo Nino Bellieny dos Santos Junior Rep. da Sociedade Civil Organizada 

Marino Guedes Pani Júnior Rep. da Sociedade Civil Organizada 

  

Fonte: os autores. 

 

No que tange a avaliação interna, a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) do Centro Universitário Redentor, constitui um órgão 

autônomo responsável pela Autoavaliação da instituição, prezando por 

meios dinâmicos de levantamento de dados, abrangendo todas as 

esferas presente na instituição, garantindo o levantamento de 

informações de caráter educativo, as quais viabilizam ações direcionas 

na busca pela melhoria constante dos serviços prestados pelo Centro 

Universitário Redentor à sociedade. 

8.4 A autoavaliação institucional do Centro Universitário Redentor 

 
O processo de autoavaliação institucional é um passo 

fundamental para que se promovam ações significativas que possam 
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resultar na melhoria do processo educacional. Esse processo de 

construção da autoavaliação na IES deve retratar o compromisso 

institucional com o autoconhecimento e sua relação com o todo, em 

prol da qualidade de todos os serviços que ela oferece à sociedade. 

Compreende-se, desse modo, a autoavaliação como um forte 

instrumento de gestão, que pode promover resultados eficientes, que 

demonstrem com maior fidelidade o retrato da instituição. 

Nessa perspectiva, o Centro Universitário Redentor propõe um 

modelo de autoavaliação institucional, concebido como um processo 

de caráter diagnóstico, formativo e de compromisso coletivo, cujo 

objetivo é identificar o perfil institucional e o significado de sua atuação 

por meio de suas atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. 

Ressalta-se a importância  de se adotar um  modelo de 

autoavaliação institucional com foco na gestão de processos. A 

avaliação se configura, desse modo, como um movimento sistêmico, 

capaz de fornecer subsídios, em suas dimensões política, acadêmica e 

administrativa,  para o autoconhecimento institucional e o 

aprimoramento da qualidade da gestão, do ensino, das atividades de 

pesquisa e extensão, bem como para as revisões necessárias do PDI. A 

avaliação favorece, de forma integrada, a organização do processo de 

tomada de decisões por parte dos gestores, a melhoria da qualidade das 

ações praticadas, o cumprimento da missão, a consolidação dos seus 

princípios e valores, bem como o fortalecimento da imagem e 

identidade desta instituição. 

O processo de autoavaliação do Centro Universitário Redentor 

articula-se aos propósitos e à execução das metas previstas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional e busca diagnosticar, de forma 

permanente, a instituição, tomando como base para sua atuação as dez 

dimensões do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior - SINAES, 

criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 2004). Para 

alcançar esse objetivo, a CPA promove ações que requerem o diálogo 

permanente com a comunidade interna e externa, por meio de 
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diferentes ações desenvolvidas, tais como acompanhamento, análise, 

consolidação de práticas avaliativas e tomadas de decisão. 

8.5 Acompanhamento e desenvolvimento de trabalhos relativos à 

elaboração do PDI 

A CPA esteve e estará representada nas das reuniões de 

Elaboração do PDI por meio do seu Presidente, tendo como função 

acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Gestores, participar 

das reuniões, analisar documentos técnicos, participar do processo de 

elaboração do texto do PDI, mobilizar e prestar as informações 

necessárias. 

Dentre as ações realizadas, destacam-se a participação na 

elaboração da apresentação do PDI; a análise do diagnóstico feito pela 

CPA quanto às fragilidades, potencialidades e propostas de melhorias de 

cada curso de graduação; a análise dos pareceres técnico- 

pedagógicos dos cursos de graduação emitidos pela Pró-Reitoria de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; a análise dos relatórios emitidos pelo INEP, 

concernentes à avaliação de Autorização reconhecimento e renovação 

de reconhecimento de cursos de graduação. 

8.6 Elaboração de novos questionários de avaliação 

 
A autoavaliação institucional consiste em uma aresta do tripé do 

SINAES, onde ainda se tem a avaliação externa e o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE). Neste contexto, o papel crítico e 

independente da CPA é de grande importância para o crescimento de 

uma Instituição de Ensino Superior (IES), onde, esta comissão tem o papel 

de analisar questionários de autoavaliação, cujas questões refletem a 

opinião dos usuários da IES, isto é, corpo docente, discente e técnico 

administrativo, sobre a qualidade dos serviços prestados por esta 

instituição. 
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Desta forma, o processo de autoavaliação constitui um instrumento 

essencial para a detecção de fragilidades e potencialidade, bem como 

no estabelecimento de estratégias e ações significativas na busca por 

melhorias do processo de formação em nível superior. Assim, a 

implementação da autoavaliação constitui um compromisso por parte 

da IES na busca por excelência, uma vez que o autoconhecimento 

constitui o primeiro passo na oferta de qualidade na prestação de 

serviços à sociedade. 

A autoavaliação é um processo que buscará obter de forma 

ampla e efetiva a participação da comunidade interna nas discussões e 

estudos, sendo primordial que conste de representatividade de todos os 

setores da IES, bem como de membros externos que possam contribuir 

com uma análise e sugestões na perspectiva dos setores sociais mais 

diretamente envolvidos com a IES. Nesse contexto, cabe a comunidade 

interna definir o objeto, os procedimentos, os objetivos e usos de processo 

avaliativo para conhecer e compreender a forma como se dá o 

comprometimento da Instituição com a qualidade de ensino, 

considerando as diretrizes estabelecidas pelo CONAES, destacando o 

caráter auto avaliativo, educativo e de autorregulação por parte da 

Instituição. 

Desde sua implantação, a CPA promove anualmente ciclos 

dialéticos, os quais tem o intuito de promover uma meta-avaliação. Estes 

encontros constam com a participação representantes de todas os 

setores da IES, além dos membros da CPA, tendo como principal 

propósito discutir a eficácia e fidedignidade do instrumento de avaliação 

interna. 

A realização da meta-avaliação promoveu desde então a 

reformulação do questionário aplicado aos alunos e docentes, 

promovendo maior dinâmica do processo e maior confiabilidade dos 

resultados. 

A CPA do Centro Universitário Redentor atua de forma integrada 

aos projetos de gestão acadêmica, participando das reuniões de Núcleo 
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Docente Estruturante para a construção e revisão dos Projetos 

Pedagógicos de Cursos, avaliando a implementação dos respectivos 

projetos, fechando o ciclo avaliativo com a análise do desempenho dos 

estudantes no ENADE. 

A avaliação se configura, desse modo, como um movimento 

sistêmico, capaz de fornecer subsídios, em suas dimensões política, 

acadêmica e administrativa, para o autoconhecimento institucional e o 

aprimoramento da qualidade da gestão, do ensino, das atividades de 

pesquisa e extensão, bem como para as revisões necessárias do PDI. A 

avaliação favorece, de forma integrada, a organização do processo de 

tomada de decisões por parte dos gestores, a melhoria da qualidade das 

ações praticadas, o cumprimento da missão, a consolidação dos seus 

princípios e valores, bem como o fortalecimento da imagem e 

identidade desta instituição. 

 
A autoavaliação no Centro Universitário Redentor sempre ocorrer 

mediante a aplicação dos seguintes instrumentos de avaliação: 

a) questionário de autoavaliação institucional: elaborado em 

consonância com as dez dimensões do SINAES e o instrumento de 

avaliação institucional externa do INEP. 

b) questionário de avaliação de cursos: construído com base 

no instrumento de avaliação de cursos do INEP, contempla as seguintes 

dimensões: atuação da direção no curso; atuação da coordenação de 

curso; ações relativas ao ensino; ações relativas à pesquisa e à extensão; 

ações relativas à infraestrutura. 

c) questionário de avaliação docente e autoavaliação 

discente: constitui-se de três blocos distintos, sendo que, no primeiro, o 

aluno irá avaliar o seu aproveitamento em cada disciplina cursada e sua 

conduta em relação à turma e a cada professor; e, no segundo, avaliará 

o professor de cada disciplina cursada, a partir das seguintes dimensões: 

cumprimento das atribuições docentes; prática docente; e competência 
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relacional, no terceiro será avaliado a infraestrutura. Cada uma dessas 

dimensões contempla indicadores específicos. 

 
A autoavaliação institucional é um processo permanente de 

construção coletiva. Para isso, é necessária a participação efetiva de 

toda a comunidade acadêmica, com vistas ao aperfeiçoamento de 

práticas e ao desenvolvimento de ações que culminem com a melhoria 

da qualidade da educação. Os processos de avaliação participativa 

constituem-se em aprendizagem social e, por isso, essa modalidade 

avaliativa agrega valor às instituições, aos seus trabalhos, programas ou 

projetos. 

Análise dos resultados da autoavaliação: o processo de 

autoavaliação institucional do Centro Universitário Redentor está 

implementado em conformidade com a Lei 10.861 (BRASIL, 2004), a qual 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior-SINAES. 

Sendo o principal propósito dessa lei assegurar em território Nacional a 

legitimidade no processo de Ensino Superior. O SINAES preconiza que a 

avaliação deve funcionar como instrumento, para melhorar a qualidade 

da Educação Superior, servindo para orientar: 

a) a expansão da oferta de vagas; 

b) o aumento permanente da eficácia institucional; 

c) o aumento permanente da efetividade acadêmica e social; 

d) a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das IES. 

 
A avaliação do desempenho institucional do Centro Universitário 

Redentor é uma atividade contínua para o aperfeiçoamento 

acadêmico, além de constituir-se em elemento fundamental, para 

explicitar a prestação de contas à sociedade sendo uma importante 

ferramenta para o planejamento da gestão e do desenvolvimento da 

Educação Superior, na Região. 
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Neste sentido a CPA do Centro Universitário Redentor vem desde 

sua implantação em 2004 contribuindo de forma ativa e integral para o 

processo de autoconhecimento institucional, constituindo uma 

importante ferramenta na definição de propostas, metas e ações que 

almejam a melhoria permanente no cenário acadêmico-científico da 

IES, no âmbito regional na qual encontra-se inserida. 

A partir da análise dos dados coletados, a CPA mediante discussão 

promove a elaboração e relatórios, encaminhados à direção 

acadêmica, nos quais são apontadas as fragilidades e potencialidades 

identificadas. 

Os relatórios periódicos são divulgados à toda a comunidade 

acadêmica e sociedade, promovendo informações referentes ao 

cenário institucional, bem como tem sido sua evolução, na busca por 

atender as demandas da sociedade para uma qualidade de ensino em 

constante revisão e crescimento. 

Ao estabelecer uma postura ativa no acompanhamento dos 

projetos estratégicos da instituição (PDI e PPC), a CPA caracteriza-se por 

estabelecer um processo auto avaliativo amplo e integrado, com 

abrangência voltada para as atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

além de contribuir ativamente para a gestão institucional em todos os 

seus aspectos. 

Com a participação efetiva na elaboração dos PPC de cursos de 

graduação, e acompanhamento da implementação deles, a CPA 

atende aos requisitos legais de autoavaliação dos programas de gestão 

institucional, possibilitando uma avaliação diagnóstica e promovendo 

ferramentas para o estabelecimento de metas e ações que busquem a 

melhoria constante da IES. 

8.7 Diagnóstico institucional e divulgação dos resultados 

 
Após a obtenção dos dados inerentes do processo de 

autoavaliação, bem como dos dados das avaliações externas (comissão 
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externas de avaliação e/ou ENADE) a CPA se reúne a fim de elaborar um 

relatório crítico divulgando os resultados previamente analisados por esta 

comissão. 

Os relatórios referentes ao desempenho docente são 

encaminhados aos coordenadores de curso, que os endereçam de 

forma sigilosa aos respectivos professores. A partir da autoanálise 

docente, os professores podem demandar da instituição, de auxílio para 

melhoria de seu desempenho junto ao CASA para acompanhamento 

pedagógico ou ingressar no curso de pós-graduação em Docência 

Superior oferecido gratuitamente aos professores pela instituição. 

Em relação a infraestrutura e demanda docente de esfera 

administrativa, o relatório com a análise feita pela CPA é encaminhado 

à direção administrativa, a qual propõe um plano de melhorias a partir 

dos indicadores relatados. 

O relatório geral também fica disponível no portal da instituição, 

sendo de acesso público para assim atender ao conhecimento dos 

membros da sociedade. Ainda se faz uma divulgação interna mediante 

palestras em eventos acadêmicos, como o Congresso de Iniciação 

Científica, tendo como público-alvo discentes, docentes e membros da 

sociedade. 



 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUTURA FÍSICAS 

E INSTALAÇÕES 

ACADÊMICAS 

9 
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9 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 
9.1 Instalações: dados gerais 

 
O Centro Universitário Redentor de Itaperuna localiza-se na Av. 

Presidente Dutra, n. 1.155, Bairro Cidade Nova, Itaperuna/RJ, CEP 

28.300-000, beneficiando diretamente cidades do norte e noroeste 

fluminense, sul-capixaba e zona da mata mineira e as demais regiões do 

país com seus cursos à distância. 

Tabela 1: Dados gerais das instalações. 

ÁREA CONSTRUÍDA   

PAVIMENTO TÉRREO 1.585,72 m² 

PAVIMENTO MEZANINO 1.472,25 m² 

PAVIMENTO PRIMEIRO PISO 1.585,04 m² 

PAVIMENTO SEGUNDO PISO 1.517,30 m² 

PAVIMENTO TERCEIRO PISO 1.517,30 m² 

PAVIMENTO QUARTO PISO 1.517,30 m² 

ÁREA TOTAL 9.194,91 m² 

EDIFICAÇÃO  
  

ÁREA LOTE 6.423,87 m 

TAXA DE OCUPAÇÃO 24,68 % 

TAXA DE PERMEABILIDADE 75,32 % 

NÚMERO DE PAVIMENTOS 6,00 - 

Fonte: os autores.   
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9.1.1 Instalações Administrativas 

 
Estas estão alocadas principalmente nos pavimentos térreo e 

mezanino do prédio da Instituição, com o objetivo de facilitar o 

acesso e melhorar a logística e comunicação entre os setores 

administrativos, conforme descrito a seguir. 

- Administrativo: O espaço concentra, em sala reservada, os 

diversos pontos focais de suporte distribuídos em ilhas e estações de 

trabalho coletivo. São eles: jurídico, recursos humanos, gestão da 

qualidade, suprimentos, manutenção e administração predial, dentre 

outros. Localizado no mezanino, o setor possui 63,18 m². 

- Pós-Graduação: O departamento de pós-graduação localiza-se no 

mezanino e tem área de 11,56 m². 

- Procuradoria Institucional: A Procuradoria Institucional ocupa 

uma sala do mezanino, totalizando 12,11 m²de área. 

- Sala de Reuniões: O mezanino conta com uma ampla sala de 

reuniões de 27,42 m², dotada de televisores que permitem a 

transmissão de reuniões e até mesmo a apresentação de material 

visual de apoio. 

- Comunicação e Marketing: Ainda no mezanino, o Comunicação e 

Marketing conta com um espaço de 57,46 m², dividido em 

coordenação, telemarketing, criação, estúdio e área de depósito do 

setor. 

- Reitoria e Prós-reitorias: O espaço conta com cinco salas e um 

banheiro, de área total 86,01 m², sendo de com área destinada à 

recepção e demais à reitoria e pró-reitorias da IES. 

- CPA: A Comissão tem sala de uso exclusivo no quarto piso, com 

área de 9,35m², equipada com mobiliário que proporciona um layout 

intuitivo facilitando o trabalho em equipe. 

- Anfiteatro: O espaço possui 165.00m² de instalações e com 

capacidade para 144 pessoas, com mobiliário móvel que permite o 

arranjo de layout mais flexível, possui iluminação e sinalização de 

emergência para garantir a segurança dos usuários. 
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9.1.2 Espaço para Discentes e Docentes 

 
- Sala de Matrícula: A sala de matrícula com 40,97m², localizada no 

térreo, próximo à entrada, tem a responsabilidade de acolher o aluno 

calouro e orienta-lo em seu ingresso no ensino superior. Este setor faz 

o contato com o candidato ao vestibular, responde às dúvidas sobre a 

forma de ingresso e realiza o processo de matrícula, tanto online 

quanto presencial. 

- Secretaria Acadêmica: Este ambiente tem área aproximada de 

145m², alocado no térreo, dividindo em: BackOffice para 19 

(dezenove) colaboradores, suporte ao atendimento com 2 (dois) 

colaboradores, e o atendimento com sala de espera para 15 (quinze) 

pessoas, além do espaço da gestão do setor. Existem 2 (duas) 

entradas, uma para alunos e visitantes junto ao hall central e outra no 

corredor lateral para os funcionários. 

- Núcleo de Inovação: O setor de 30,42 m² ocupa uma sala no 

térreo com mesas de trabalho, espaços de armazenagem e mesa de 

reuniões, permitindo o acesso facilitado da comunidade acadêmica, 

bem como sua interação com o setor administrativo. Neste ambiente 

são realizados os atendimentos da Comissão de Internacionalização, 

Inovação e de Pesquisa. 

- NeaD (Núcleo de Educação à Distância): O NEAD concentra a 

equipe de suporte, produção e gestão das plataformas, conteúdos e 

ambientes virtuais utilizados pelos cursos EaD e unidades curriculares 

dos cursos presenciais, tanto graduação quanto pós-graduação. O 

espaço localizado no primeiro piso, possui quatro postos de trabalho, 

ocupando 20,73m². 

- NED (Núcleo de Experência Discente): Junto ao hall, está 

alocado o NED, favorecendo o contato imediato do aluno com o setor e 

acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Possui uma área 

total de 41,77m² dividida em recepção, salas de atendimento 

individual, sala da coordenação do setor, espaço de trabalho da equipe 

multidisciplinar, salas de reunião e espaço de convivência servindo ao 

atendimento social, pedagógico e a orientação psicológica. 
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- Núcleo de Empregabilidade: Localizada no mezanino, a 

coordenação abriga equipamentos para a realização das atividades 

estabelecidas pela política institucional. O ambiente encontra-se 

próximo à sala de coordenação, de modo a facilitar a interação no 

núcleo com coordenadores e alunos. 

- NAPED ( Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente): 

Localizada no terceiro piso, o núcleo com 10,20m² encontra-se 

próximo à sala de professores, de modo a facilitar a interação entre os 

membros e os docentes. 

- Coordenações dos Cursos de Graduação: O espaço da 

coordenação dos cursos está no mezanino com estações de trabalho 

para três secretárias e recepção em uma área de 23,52 m². Os 

coordenadores dos cursos de graduação desenvolvem suas atividades 

em salas individuais, de aproximadamente 12m². O espaço de 

trabalho para os coordenadores viabiliza as ações acadêmico-

administrativas, possui equipamentos adequados, atendendo às 

necessidades institucionais e permitindo o atendimento de indivíduos 

ou grupos com privacidade. Dispõe, ainda, de infraestrutura 

tecnológica diferenciada, que possibilita formas distintas de trabalho. 

- Sala de Professores: A sala de professores, localizada no terceiro 

piso, tem área de 36m², e é dividida em atendimento e suporte ao 

professor (coordenação de turno), área de trabalho coletivo, espaço de 

estar e repouso, e espaço de armazenamento individual de escaninhos 

com cadeado. 

- Sala de Tutoria: A sala de tutoria, adjacente à sala de professores, 

permite tanto o atendimento remoto nas diversas estações de 

trabalho, como atendimento presencial em mesas de estudo. 

- Gabinetes de Professores de Tempo Integral: A instituição 

proporciona um espaço amplo com 125,00m² para os professores 

tempo integral, dividido em recepção/estar, 08 gabinetes de trabalho 

compartilhado por até dois professores com estações de trabalho 

individualizadas, e espaço de trabalho e atendimento coletivo, com 

bancadas de trabalho. 
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9.1.3. Laboratórios da IES 

 

LABORATÓRIO DE ANATOMIA: São dois laboratórios de anatomia sintética: 

• Laboratório de anatomia 1: com 63,27m² e capacidade para 36 

alunos. 

• Laboratório de anatomia 2: com 70,95m² e capacidade para 36 

alunos. 

O Laboratório de Anatomia destina-se a subsidiar atividades práticas com 

ênfase na relação entre estrutura e função. Objetivando introduzir o aluno 

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 prático 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. 

Cada laboratório possui uma estrutura física com 6 bancadas em inox com esgoto 

instalado; uma pia em inox para limpeza das mãos; armários e uma estante para 

armazenamento dos modelos anatômicos. Para as atividades práticas, o 

laboratório conta com um extenso acervo de modelos anatômicos sintéticos, além 

do uso de tecnologias inovadoras. 

 

LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES 

São 3 laboratórios multidisciplinares, sendo que, cada um possui 

aproximadamente 90m² e capacidade para 40 alunos. São laboratórios equipados 

para possibilitar a realização de atividades práticas, nas mais variadas áreas do 

conhecimento como: química e bioquímica; genética; bromatologia; citologia e 

histologia; embriologia; fisiologia; farmacologia; microbiologia; parasitologia; 

imunologia; e patologia. 

- Laboratório Multidisciplinar 1: 

Espaço cujo objetivo é capacitar o aluno para conhecer as principais operações de 

laboratório de análises microbiológicas, parasitológicas, bioquímicas, imunológicas 

e farmacológicas. Além de definir a natureza química das biomoléculas o aluno 

estará apto a entender na prática os processos envolvidos na formação e 

degradação dessas moléculas e como esses processos são regulados. Neste 
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laboratório ainda são realizadas análises bromatológicas de produtos que estão 

presentes na alimentação humana. 

O laboratório ainda atende, de forma funcional e satisfatória, as técnicas de 

isolamento de microrganismos, crescimento, esterilização de material e meios de 

cultura, realização e interpretação de antibiograma, triagem de amostras, 

confecção de lâminas e diagnóstico parasitológico, hematológico e microbiológico.  

O laboratório é equipado com: 2 bancadas centrais com bicos de Bunsen, para os 

grupos de alunos realizarem as práticas; armários para armazenamento de 

vidrarias e reagentes, sendo que estes são separados de acordo com o risco e 

incompatibilidade; 2 bancadas laterais com pias e onde estão distribuídos os 

equipamentos de aquecimento e precisão, além do destilador de água. 

Os equipamentos de proteção coletiva (EPC) são: chuveiro de emergência, lava-

olhos de emergência, cabine de fluxo laminar e capela com sistema de exaustão de 

gases. 

- Laboratório Multidisciplinar 2: 

Este laboratório tem por objetivo ilustrar e permitir a compreensão e fixação dos 

conceitos das disciplinas de Fisiologia e Patologia, transmitidas nas atividades 

teóricas. Este objetivo é atingido utilizando microscópios biológicos binoculares, 

modelos anatômicos sintéticos, manequins de simulações e através do avançado 

sistema de ensino AD Instrumensts Lt e o equipamento de análises fisiológicas 

POWER LAB que, permitem o estudo avançado da fisiologia humana. 

O Power Lab conta com: 

Sistema Intermediário de Ensino PTB4262: permite aos estudantes investigar, em 

humanos, efeitos cardiovasculares resultantes de exercício e medir biopotenciais 

como o ECG, EMG e EEG. 

Conjunto de Reflexo PTK17: pode ser usado para estimular e medir reflexos 

humanos. O conjunto inclui martelo para tendão, goniômetro e eletrodo de 

estimulação. 

Conjunto respiratório humano PTK10: permite que o registro do fluxo respiratório. 

Conjunto de eletro-oculografia PTK15: foi configurado para medir o movimento e a 

posição, horizontal e vertical, dos olhos. 

O laboratório é equipado com: 2 bancadas centrais com bicos de Bunsen, para os 
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grupos de alunos realizarem as práticas; armários para armazenamento dos 

materiais e equipamentos; 1 bancada lateral com pias; e chuveiro e lava-olhos de 

emergência. 

Além disso, o Laboratório possui Lousa Interativa para acesso e controle dos 

softwares educacionais e laboratórios virtuais como: Plataforma Lt, Athena Hub, 

BioAtlas. 

- Laboratório Multidisciplinar 3: 

Espaço acadêmico reservado a realização das práticas que, requerem o auxílio de 

microscópios para visualização de estruturas microscópicas celulares, histológicas, 

funcionando também como apoio para as práticas de Microbiologia e Parasitologia. 

Neste laboratório, também acontecem as práticas de Embriologia e Genética. 

As aulas práticas de histologia são realizadas com o suporte de um microscópio 

trinocular acoplado a um sistema de câmera, tornando possível que as imagens do 

microscópio utilizado pelo professor, possam ser transmitidas em uma lousa 

interativa. Na lousa interativa, o professor pode utilizar recursos de anotação e 

marcação de estruturas histológicas e patológicas, para que, os alunos possam 

acompanhar e identificar com maior fidelidade, nos seus microscópios. 

O laboratório conta com 2 bancadas centrais para microscopia, com capacidade 

para 20 microscópios cada uma, totalizando 40 equipamentos; armários para 

armazenamento de materiais e reagentes; gaveteiros para armazenamento de 

lâminas e materiais para limpeza dos microscópios; 1 mesa para o professor com 1 

microscópio com câmera. 
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LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA 

O objetivo é treinar os alunos de graduação dos cursos de Medicina, Fisioterapia e 

Enfermagem, a enfrentar situações difíceis da rotina profissional, sendo o Laboratório de 

iniciação do aluno nas práticas profissionais, onde este vai desenvolver competências e 

habilidades nas diversas áreas de atuação médica.  

Salas de Simulação: são 4 salas de simulação, que podem ser preparadas com simuladores 

e equipamentos, a fim de criar ambientes realísticos que possam capacitar os estudantes 

nas áreas de Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Unidade de Terapia 

Intensiva. 

Cada sala de simulação tem capacidade para 15 alunos e, conta com leitos ou macas, 

lavatório e os materiais necessários para cada atividade prática, de acordo com o objetivo 

de aprendizagem. Além disso, possui uma sala anexa, onde os alunos podem acompanhar 

as simulações, através de uma parede de vidro e recursos áudio visuais.  

Almoxarifado: espaço destinado a guarda dos materiais, manequins, simuladores e 

equipamentos utilizados nas práticas de simulação realística. 

 

SALAS DE MACAS 

Possuindo um total de 8 macas, este espaço de 80,15 m² atende as demandas de 

treinamento interpares, na realização de técnicas de anamnese, diagnóstico clínico, e das 

práticas de cinesiologia. A sala também possui materiais e equipamentos para as práticas 

de avaliações biométricas e nutricionais.  
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9.1.4. Biblioteca 

A Biblioteca do Centro Universitário Redentor encontra-se instalada no térreo 

da sede da Instituição, com área de 300,54m² divido em 35,32m² de 

atendimento; 6 salas de 7m² cada em sala de estudo em grupo; o estudo 

individual é feito em um ambiente de 116,15m²,o acervo ocupa uma área de 

103,93m. 

9.1.5. Salas de Informática ou Infraestrutura Equivalente 

 

A IES conta com quatro espaços de laboratórios de informáticas, 

com aproximadamente 55,90 m², distribuídos entre o térreo (dentro 

da Biblioteca), segundo, terceiro e quarto piso. Além desses, existe 

na instituição  laboratório móvel (charge mate), com notebooks, que 

podem ser deslocados para todas as salas da IES, a partir de 

agendamento feito no Portal do Professor. Os charge mates são 

armários concebidos para proporcionar o correto armazenamento de 

grandes quantidades de notebooks. O gabinete de recarga permite ao 

educador, controlar, organizar, otimizar o espaço físico e o tempo no 

manuseio destes o equipamento proporciona a recarga dos notebooks 

de uma maneira simples, segura, eficaz. 

9.1.6. Salas de Informática ou Infraestrutura Equivalente 

 

O prédio tem capacidade para 2.600 alunos, distribuídos em 23 

salas de aula, conforme mostra a tabela abaixo: 

 

PAVIMENTO – 1° PISO 

SALA 
ÁREA 
(m²) 

CAPACIDAD
E 

01 92,00  
02 92,00  
03 92,00  
04 92,00  
05 55,80  
05 423,80 1455 

PAVIMENTO – 2° PISO 

SALA 
ÁREA 
(m²) 

CAPACIDAD
E 

06 92,00  

07 43,32  
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PAVIMENTO – 3° PISO 

SALA 
ÁREA 
(m²) 

CAPACIDAD
E 

12 43,32  
13 43,32  
14 54,19  
15 54,19  
16 70,95  
17 63,27  
18 55,80  
07 385,04  

PAVIMENTO – 4° PISO 

SALA 
ÁREA 
(m²) 

CAPACIDAD
E 

19 43,32  

20 43,32  

21 54,19  

22 54,19  

23 55,80  

05 250,82  

08 43,32  

09 37,08  

10 63,27  

11 55,80  

APG 1 70,95  

APG 2 70,23  

APG 3 66,48  

APG 4 72,63  

APG 5 70,37  

APG 6 70,37  

12 755,82  
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9.2. Equipamentos 

 
Em sua estrutura de funcionamento possui: balcão de recepção, 

com computadores dotados de sistema de controle de empréstimo e 

devolução, computadores para acesso à Internet, corredores para 

acesso ao acervo, sala para processamentos técnicos, manutenção e 

restauração, sala de multimeios/estudo de grupos, espaço para 

consultas e estudos individuais e espaço para exposições: 

Acervo – É Formado por 8570 títulos e 28917 exemplares, 

devidamente catalogados e classificados segundo o padrão 

internacional exigidos na ABNT, Código de Classificação de Dewey e 

Código de Catalogação Anglo Americano; 

Área de Internet – dispõe de 18 computadores conectados à Internet, 

nos quais os usuários podem, gratuitamente, realizar pesquisas e digitar 

trabalhos; 

Salas de Estudos – salão de leitura em grupo com 250 m², 19 mesas 

com 5 lugares cada uma, e mais 09 cabines de estudo individual. 

Somando 104 lugares para estudo. 
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9.3. Serviços 

 
O horário de funcionamento é das 07h às 22:25 h, ininterruptas, de 

segunda às sextas – feira e das 08 h às 12 h aos sábados. Pelo Sistema 

Portal do Aluno, a Biblioteca dispõe de Base de Dados para pesquisa por 

obra de autor, por título e por assunto qualquer pessoa da comunidade 

tem acesso ao acervo da Biblioteca para consultas e estudos internos, 

sem direito ao empréstimo de livros, reservados apenas aos acadêmicos, 

funcionários e professores do Centro Universitário Redentor e do Centro 

Educacional Redentor. O acervo permite acesso orientado, assim os 

usuários têm acesso ao material na estante para manuseá-lo com a 

ajuda do atendente. 

Alunos, professores e funcionários, podem fazer o empréstimo de 

livros mediante a utilização Registro na Biblioteca. É permitida a retirada 

da Biblioteca, a título de empréstimo, até 03 livros, por um período de 07 

dias. Quando muito solicitado o período de empréstimo poderá ser 

reduzido para até 03 (três) dias. 

Para melhor acesso e utilização, a Biblioteca dispõe de 

Regulamento próprio, com os procedimentos indicados. 

Para ampliar as alternativas de pesquisa, disponibilizamos também 

a nossa comunidade acadêmica, a Biblioteca Virtual Universitária da 

Pearson Education e mais recentemente adquirimos os direitos de acesso 

à Base de Dados Medline. Outro recurso oferecido é a Comutação 

Bibliográfica através do IBICT que permite solicitar a outras bibliotecas 

cópias de artigos de periódicos, teses, dissertações e anais de congressos 

não existentes no acervo. Orientarmos ainda nossos alunos, a 

consultarem bases de dados de acesso livre tais como, CAPES, BVS, 

BIREME, SciELO e outras. 

9.4. Política de aquisição de acervo 

 
Objetivos: Nas últimas décadas as bibliotecas passaram por 

mudanças radicais na forma de selecionar, adquirir e armazenar seu 
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acervo, decorrentes da explosão documental apresentada, em vários 

suportes, constituindo-se em marco na história da civilização moderna. 

As políticas de aquisição de acervo possuem o seguinte propósito: contribuir 

para a adequada formação do acervo, em correspondência às 

demandas da comunidade acadêmica; orientar o desenvolvimento das 

etapas de seleção e aquisição definir critérios para a aquisição; definir 

critérios para avaliação da coleção. 

9.4.1. Política: Alguns critérios precisam ser observados na formação da 

coleção: 

os objetivos da Instituição; 

as indicações do corpo docente, com base nos 

conteúdos programáticos das disciplinas; 

pesquisas em bases de dados de instituições congêneres; 

pesquisas em bases de dados e catálogos de editoras, 

considerando os lançamentos editoriais e as áreas de 

interesse do Centro Universitário Redentor. 

 
9.4.2. Seleção, aquisição e avaliação: As políticas de formação e 

desenvolvimento da coleção são compostas por políticas de seleção, de 

aquisição e de avaliação, que direcionam o crescimento quantitativo e 

qualitativo da coleção de acordo com as necessidades detectadas 

junto aos alunos e professores, que funcionam como ponto central e 

determinante para a atualização e expansão do acervo. Na avaliação 

são consideradas a adequabilidade do material aos objetivos da IES, a 

sua abrangência e a relevância dos assuntos cobertos pela Biblioteca. 

9.4.3. Políticas de seleção: As políticas de seleção compõem-se de 

critérios destinados a assegurar o crescimento do acervo da Biblioteca, 

adequadamente aos interesses institucionais e às necessidades dos 
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usuários, objetivando atualizá-lo e mantê-lo guardando o necessário 

equilíbrio entre os assuntos representados. 

Os critérios a serem utilizados na seleção são os seguintes: 

adequação do material aos objetivos acadêmicos da IES; 

autoridade do autor; 

atualização do material; 

cobertura do assunto; 

qualidade técnica da obra; 

idioma; 

relevância/interesse; 

custo. 

 
9.1.9.1 Políticas de aquisição 

 
Critérios para aquisição: A partir das políticas estabelecidas, a 

Biblioteca do Centro Universitário Redentor adotará os seguintes critérios 

para o crescimento e atualização do acervo, em termos quantitativos e 

qualitativos: 

• quanto a novos títulos: aquisição de 9 exemplares de cada um, 

levando-se em consideração, também, a quantidade de itens já 

existentes na área de concentração objeto da aquisição; 

• quanto a títulos já incorporados ao acervo: aquisição de 2 a 4 

exemplares de cada título, após coleta e avaliação de dados 

estatísticos, no que se refere à circulação da coleção 

(empréstimo domiciliar, consulta local, reserva) e uso do item a 

ser adquirido. 

 
Gradativamente, a Biblioteca está adquirindo obras de autores 

considerados “clássicos” nas áreas da filosofia, sociologia, política, 

literatura, etc., bem como “obras gerais”. As novas aquisições são feitas 

a partir de listas selecionadas, indicadas pelos coordenadores de cada 

curso no início de cada ano acadêmico, por peritos das comissões 
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verificadoras de projetos de novos cursos, e a partir de catálogos 

recebidos das Editoras, que contêm os últimos lançamentos editoriais. 

Após a elaboração das listas estas são encaminhadas pelos 

Coordenadores à Biblioteca para análise e levantamento do número de 

exemplares para aquisição. 

A Biblioteca procura seguir os parâmetros estabelecidos pelo MEC 

sendo assim, todo semestre é feito um levantamento sobre o número de 

alunos que cursarão a disciplina nos dois semestres seguintes. 

Prosseguindo o processo, a Biblioteca encaminha à relação ao 

Colegiado da IES para aprovação, este as envia ao Setor de Compras, 

que após licitação entre no mínimo três revendedores, adquirirá os livros 

disponíveis. 

Caso haja alguma publicação esgotada, os Coordenadores serão 

comunicados para providenciarem a substituição do título. 

A biblioteca periodicamente também efetua uma pesquisa entre 

os alunos que tem como objetivo, levantar sugestões sobre suas 

necessidades complementares de pesquisa, e posteriormente adquiri-las 

colocando-o assim como elemento atuante do processo de atualização 

do acervo. 

Todo o acervo adquirido é registrado, catalogado e classificado 

na própria Biblioteca. 

9.1.9.2 Avaliação 

 
A avaliação da coleção visa identificar a relevância e pertinência 

da coleção para o usuário, em termos quantitativos e qualitativos, no que 

se refere: 

• à adequação da coleção aos interesses do usuário; 

• ao uso dos itens da coleção; 

• à orientação para o planejamento da aquisição; 

• à justificativa para o a alocação de recursos financeiros 

destinados à Biblioteca. 



223 
 

 

 

 

Para a identificação dos pontos acima referidos serão utilizados: 

• a compilação das estatísticas de empréstimos e reservas; 

• a opinião dos usuários; 

• a observação direta; 

• a aplicação de indicadores de qualidade. 

 
9.4.3. Recursos Humanos 

 
O quadro de funcionário técnico-administrativo da biblioteca é 

composto por 06 profissionais, sendo 05 auxiliares de biblioteca e uma 

Bibliotecária que coordena as atividades. 

Quadro 17: Recursos humanos. 

FUNÇÃO FORMAÇÃO 

Auxiliar de Biblioteca 3º Grau 

Auxiliar de Biblioteca 2º Grau 

Auxiliar de Biblioteca 2º Grau 

Auxiliar de Biblioteca 3º Grau 

Auxiliar de Biblioteca 2º Grau 

Bibliotecária Biblioteconomia / Mestre 

Fonte: os autores. 
 

9.4.4. Acervo 

 
9.1.11.1 Acervo geral 

 
O acervo do Centro Universitário Redentor está em constante 

atualização, através da aquisição de novos títulos. Atualmente o acervo 

conta com cerca de 8570 títulos e 28917 exemplares, que contemplam 

as áreas: 
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Quadro 18: Acervo por área do conhecimento. 

 
Livros 

 TCC Multimeios 

(cd, dvd) 

 Folheto TOTAL 

GERAL Periódicos   Artigo 

Científic 

  

Áreas Título Ex. Título Ex. Título Ex. Títulos Ex. Títulos Ex. Título Ex Título Ex. 

Ciênc. 

Exatas 

684 2485 03 10 08 08 50 143 00 00 00 00 745 2646 

Ciências 

Biol. 

360 2485 40 798 69 74 68 122 13 16 00 00 550 3495 

Engenharia 

s 

467 2244 61 116 

9 

119 15 

0 

112 189 01 01 00 00 760 3753 

Ciências da 

Saúde 

927 2951 96 259 

3 

445 45 

3 

960 1092 279 37 

3 

13 15 2720 7477 

Ciências 

Agrárias 

12 30 2 12 00 00 00 00 00 00 00 00 14 42 

Ciências 

Soc. Aplic 

1329 6010 70 120 

1 

244 26 

2 

360 408 06 09 02 09 2011 7899 

Ciências 

Humanas 

974 1914 47 460 9 9 164 184 12 19 00 00 1206 2586 

Ling., Letras 

e Artes 

551 991 01 02 0 00 11 25 00 00 01 01 564 1019 

TOTAL 5304 1911 

0 

320 624 

5 

894 95 

6 

1725 2163 311 41 

8 

16 25 8570 2891 

7 

 
 

Engenharia Civil 

 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 Tít. Ex Tít. Ex Tít. Ex Tít. Ex Tít. Ex Tit. Ex. 

Ciências 

Agrárias 

            

Ciências 

Biológicas 

    05 25     05 25 

Ciências 

Exatas 

60 300 60 300   10 50 08 40 138 690 

Ciências 

Humanas 

    05 25     05 25 

Ciências da 

Saúde 

            

Ciências Soc. 

Aplicadas 

05 25 05 25       10 50 

Engenharias 65 325 65 325 45 225 80 400 50 250 305 1525 

Linguística, 

Literatura,Artes 

05 25           

Total de 

Títulos 

135 675 130 650 55 275 90 450 58 290 468 2340 
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Quadro 18: Acervo por área do conhecimento.  
(continuação). 

 

Nutrição 
            

 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 Tít. Ex Tít. Ex Tít. Ex Tít. EX Tít. Ex Tit. Ex. 

Ciências 

Exatas 
20 100 - - - - - - 

  
20 100 

Ciências 

Biológicas 
36 180 12 60 - - - - 

  
48 240 

Engenharias - - - - - - - -     

Ciências da 

Saúde 
04 20 73 365 85 425 119 595 30 150 311 1555 

Ciências 

Agrárias 

            

Ciências 

Soc. 

Aplicadas 

 
15 

 
75 

 
20 

 
100 

 
- 

 
- 

 
22 

 
110 

 
12 

 
60 

 
69 

 
345 

Ciências 

Humanas 
18 90 - - - - 10 50 09 45 37 

 

Linguística, 

Letras eArtes 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

    
185 

TOTAL 93 465 105 525 85 425 151 755 51 255 485 2425 

 
 

Direito             

 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 Tít. Ex Tít. Ex Tít. Ex Tít. Ex Tít. Ex Tít. Ex 

Ciências 

Agrárias 

            

Ciências 

Biológicas 

  
04 20 05 25 

    
09 45 

Ciências 

Exatas 
56 280 27 135 62 310 23 115 18 90 186 930 

Ciências 

Humanas 

    
12 60 

    
12 60 

Ciências da 

Saúde 

            

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

 
15 

 
75 

 
04 

 
20 

 
09 

 
45 

 
05 

 
25 

   
33 

 
165 

Engenharias 05 25 23 115 65 325 43 215 32 160 168 850 

Linguística, 

Literatura, 

Artes 

 
11 

 
55 

   
3 

 
15 

     
14 

 
70 

Total 87 435 58 290 156 780 71 355 50 250 422 2110 
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Quadro 18: Acervo por área do conhecimento.  
(continuação). 

 

Administração 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 Total 

 Tít. Ex Tít. Ex Tít. Ex Tít. EX Tít. Ex 

Ciências 

Agrárias 

          

Ciências 

Biológicas 

  05 25     05 25 

Ciências 

Exatas 

15 75       15 75 

Ciências 

Humanas 

  05 25 05 25   10 50 

Ciências da 

Saúde 

          

Ciências 

Soc. Aplic. 

45 225 60 300 65 325 55 275 225 1125 

Engenharias           

Linguística, 

Literatura, 

Artes 

05 25       05 25 

Total 65 325 70 350 70 350 55 275 260 1300 

 
 

Enfermagem             

 2019 2020 2021 2022 2023  Total 

 
Tít Ex Tít. Ex Tít. Ex Tít. Ex Tít Ex 

  

Ciências 

Agrárias 

            

Ciências 

Biológicas 

23 125 20 100 05 25     48 240 

Ciências 

Exatas 

            

Ciências 

Humanas 

      12 60   12 60 

Ciências da 

Saúde 

35 175 45 225 85 425 20 100 12 60 197 985 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

15 75   05 25 08 40     

Engenharias             

Linguística, 

Literatura, 

Artes 

05 25       05 10 28 140 

Total 78 400 65 325 95 475 40 200 17 70 295 1475 
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Quadro 18: Acervo por área do conhecimento.  
(conclusão). 

 

Engenharia Mecânica 

 2019 2020  2021 2022 2023  Total 

 Tít. Ex Tít. Ex Tít. Ex Tít. EX Tít. Ex Tit. Ex. 

Ciências 

Exatas 
36 180 17 85 5 25 - - - - 58 290 

Ciências 

Biológicas 
- - - 

 
- - - - - - - - - 

Engenharias - - 12 60 133 665 36 180 6 30 187 935 

Ciências da 

Saúde 
- - - 

 
- - - - - - - - - 

Ciências 

Agrárias 
- - - 

 
- - - - - - - - - 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

 
03 

 
15 

 
04 

 
20 

 
02 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
09 

 
45 

Ciências 

Humanas 
- - - 

 
- 04 20 - - - - 4 20 

Lingüística, 

Letras e 

Artes 

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

TOTAL 39 195 33 165 144 720 36 180 6 30 258 1.290 

 
 

Serviço Social 

 
2019 2020 2021 2022 Total 

 Título Exemp. Títulos Exemp. Títulos Exemp. Títulos Exemp. Tít Ex 

Ciências 

Exatas 

- - - - - - - - - - 

Ciências 

Biológicas 

- - - - - - - - - - 

Engenharias - - - - - - - - - - 

Ciências 

daSaúde 

- - - - - - - - - - 

Ciências 

Agrárias 

- - - - - - - - - - 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

 
04 

 
20 

 
34 

 
170 

 
71 

 
355 

 
36 

 
180 

 
145 

 
725 

Ciências 

Humanas 
40 200 11 55 

- - 
03 15 54 270 

Lingüística, 

Letras e 

Artes 

  - - - - - -   

06 30       06 30 

TOTAL 50 250 45 225 71 355 39 195 205 1025 

Fonte: os autores. 
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9.1.11.2 Formas de atualização e expansão do acervo 

 
O Sistema de Biblioteca do Centro Universitário Redentor, 

dimensionando a instituição “biblioteca” como instrumento de difusão 

da cultura e da informação e, em consonância com as propostas globais 

da IES, se constitui em importante suporte na formação integral e 

qualificada do aluno para a atuação profissional e para a pesquisa como 

fundamento na produção do conhecimento. 

A Biblioteca do Centro Universitário Redentor se localiza nas 

instalações do Centro Universitário Redentor e ocupa uma área de 

aproximadamente 100 m2 (quadrados) e seu Plano de Expansão prevê 

aprimoramentos em aspectos estruturais, isto é, organização de novos 

espaços, como também, aprimoramentos qualitativos. 

Para expansão do acervo está prevista uma área de 5,90 X 6,90 m, 

que garantirá as condições de armazenamento, preservação e 

disponibilidade, mantendo assim a qualidade no atendimento. 

A aquisição de novas bibliografias será feita após consulta aos 

Coordenadores dos Cursos. Inicialmente a Biblioteca adquirirá a 

Bibliografia dos quatro primeiros períodos e subsequentemente atenderá 

às exigências dos períodos seguintes: a cada período se adquire a 

bibliografia necessária ao próximo período. 

O fato das aquisições da Biblioteca se nortearem pelas indicações 

dos Coordenadores, garante a correlação pedagógica entre o acervo 

e os cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário 

Redentor. Os coordenadores dos cursos recebem as solicitações dos 

professores, e, após aprovação da Bibliografia no Colegiado, a Biblioteca 

as encaminha ao Setor de Aquisição, este providenciará para que as 

solicitações de compras sejam atendidas, possibilitando assim que a 

biblioteca possua em seu acervo obras atualizadas e clássicos referentes 

aos cursos em funcionamento. Todo o acervo adquirido será registrado, 

catalogado e classificado na própria Biblioteca. Como esta estará em 
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fase de implementação, a aquisição de títulos por período provocará um 

incremento do acervo em cerca de 50 %, por semestre. 

A coleção de periódicos será composta de revistas técnicas que 

pretendem atender criteriosamente às exigências dos programas das 

disciplinas e revistas de âmbito geral que atendam aos interesses da 

comunidade. Contamos ainda com diversos materiais audiovisuais (CD, 

DVD). 

O Sistema estará sob a responsabilidade da Bibliotecária Rúbia 

Christina Lopes Ribeiro, Reg. CRB7/RJ 4479, e uma equipe de 04 auxiliares. 

9.4.5. Horário de funcionamento 

Diariamente de 7h00 min às 22h30 min. 

9.4.6. Serviços oferecidos 

 
9.4.6.1. Consulta local ao acervo de livros, periódicos e materiais 

especiais - O acesso dos interessados será feito a partir da 

sua inscrição como usuário da Biblioteca, o que garantirá 

a livre consulta ao acervo, desde que respeitando a 

Regulamentação da Biblioteca, principalmente no que 

concerne às normas de horários, empréstimos, prazos, etc. 

9.4.6.2. Treinamento ao usuário sobre os recursos informacionais 

existentes na Biblioteca; 

9.4.6.3. Consulta ao catálogo; 

9.4.6.4. Atendimento e orientação sobre o acervo; 

9.4.6.5. Levantamentos bibliográficos Os docentes e os alunos de 

pós- graduação do Centro Universitário Redentor podem 

solicitar Levantamento Bibliográfico na Biblioteca. A 

pesquisa será realizada a partir dos termos sugeridos; 

9.4.6.6. Empréstimo de livros em domicílio - Restrito aos integrantes 

da FRC e segue um regulamento próprio; 
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9.4.6.7. Empréstimo entre bibliotecas - material bibliográfico não 

existente em nossa Biblioteca ou vice-versa; 

9.4.6.8. Orientação individualizada ao usuário na busca da informação; 

9.4.6.9. Pesquisas bibliográficas sobre temas de interesse dos usuários; 

9.4.6.10. Comutação bibliográfica, principalmente através do 

COMUT - Programa de Comutação Bibliográfica 

(CAPES/IBICT) - possibilita a qualquer pessoa obter cópias 

de trabalhos não encontrados na Biblioteca, artigos 

publicados em periódicos técnico- científicos (revistas, 

jornais, boletins etc.), teses, existentes nas melhores 

bibliotecas do país; 

9.4.6.11. Normalização bibliográfica - segundo as normas da ABNT 

ou normas elaboradas pela própria IES; 

9.4.6.12. Treinamentos e visitas orientadas; 

9.4.6.13. Acesso à Internet – disponibilizada através de 06 computadores; 

9.4.6.14. Sumários de Periódicos - Os Sumários Correntes de 

Periódicos são elaborados no intuito de divulgar o conteúdo 

do último fascículo de cada título incorporado ao acervo, 

organizados em ordem alfabética; 

9.4.6.15. Sugestão de aquisições - Uma das funções da Biblioteca é 

prover uma infraestrutura bibliográfica adequada às 

atividades acadêmicas do Centro Universitário Redentor. 

A participação da comunidade interna e externa é 

fundamental para atualização do acervo de nossa 

biblioteca. 

9.5. Núcleo de prática jurídica 

 
O Núcleo de Prática Jurídica – NPJ – do Curso de Direito do Centro 

Universitário Redentor constitui um órgão interno do Centro Universitário 

Redentor responsável pelo Estágio Curricular Supervisionado. Ao referido 

órgão é atribuída competência de determinar atividades jurídicas 

relacionadas às disciplinas curriculares pertinentes, conforme 
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Regulamento Interno do Núcleo de Prática Jurídica NPJ – do Curso de 

Direito do Centro Universitário Redentor anexo A. 

O NPJ está submetido às normas e diretrizes traçadas pela Lei nº 

8.906/94 – Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil; 

da Resolução nº 138/99 do Conselho Seccional da Ordem dos 

Advogados do Brasil no Estado do Rio de Janeiro; do art. 9º, §2º, alínea 

“c” da Lei nº 4.024/1961 e da Resolução CNE/CES nº 9/2004. 

Conforme preconiza a legislação do Ministério da Educação o 

Núcleo de Prática Jurídica é destinado à realização de práticas jurídicas 

simuladas, visitas orientadas, assim como o desenvolvimento de 

atividades de arbitragem, negociação, conciliação e mediação, 

atividades jurídicas reais entre outros, sob a perspectiva de pleno 

atendimento às demandas do curso. 

As atividades realizadas no NPJ são de caráter obrigatório e são 

desenvolvidas no sétimo, oitavo, nono e décimo períodos do Curso de 

Direito, sob controle e orientação dos professores orientadores, os quais 

devem possuir pelo menos 05 (cinco) anos de comprovado exercício 

profissional e/ou docentes no curso de Direito do Centro Universitário 

Redentor. 

Os estagiários, devidamente inscritos no NPJ, deverão atuar nas 

seguintes searas jurídicas: Penal (ressalvadas crimes dolosos contra a 

vida), Cível, Previdenciária e Trabalhista, observando-se o limite de 24 

(vinte e quatro) estagiários por professor orientador. 

O NPJ também é responsável pelo Centro de Negociação, 

Mediação, Arbitragem e Conciliação, com o escopo de tentar evitar a 

demanda judicial, com fincas à composição do conflito de interesses. 

9.6. Manutenção 

 
A manutenção predial ela é encarregada de zelar por toda a 

infraestrutura do edifício, o que circunspecta os sistemas elétrico, 

hidráulico, incêndio e de segurança, além de comunicação e 
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climatização. É dividida de quatro formas Preditiva: é a atividade de 

inspeção que visa o estudo de sistemas e equipamentos a fim de prever 

possíveis anomalias ou falhas nos mesmos, baseado no seu desempenho 

e comportamento, e, a partir disso, implementar e direcionar os 

procedimentos de manutenção preventiva; Preventiva: é a atividade 

que entra em ação antes que haja a necessidade de reparo. Exige uma 

programação, com datas preestabelecidas obedecendo a critérios 

técnicos determinados pelo fornecedor ou fabricante do produto. É 

fundamental que haja o registro de todas as atividades executadas; 

Corretiva: é a atividade que visa à reparação ou restauração de falhas 

ou anomalias, seja ela planejada ou não. Implica, necessariamente, a 

paralisação total ou parcial de um sistema. É o tipo de manutenção que 

apresenta os custos mais elevados de execução; Detectiva: é a 

atividade que visa identificar as causas de falhas e anomalias, auxiliando 

nos planos de manutenção, com o objetivo de atacar a origem do 

problema, e não apenas o sintoma dele. 

Uma boa gestão da manutenção exige muito planejamento e 

aporte financeiro, que são grandezas inversamente proporcionais, 

quanto maior o planejamento menor o aporte financeiro, além de 

aumentar a vida útil da edificação reduzindo o número de patologias. A 

ausência de manutenção predial gera consequências graves na vida útil 

da edificação, saúde e segurança dos usuários. Os processos de 

manutenção na instituição são geridos através de um plano 

manutenção aprovado pelo conselho superior e executado pela 

gerência administrativa. 



 

 

 

 

 

 

ATENDIMENTO A 

PESSOAS PORTADORAS 

DE NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS E 

ESPECIAIS OU COM 

MOBILIDADE REDUZIDA – 

REQUISITOS LEGAIS 

10 
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10. ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS E ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 

– REQUISITOS LEGAIS 

As ações para integração do Portador de Necessidades Especiais 

Educacionais estarão em consonância com as Leis nº 7853 (BRASIL, 1989) 

e nº 9394, respectivamente, Lei da Pessoa Portadora de Deficiência e Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de forma a garantir o acesso 

a diretos básicos com a educação, trabalho, saúde e locomoção. 

Apoiada nessas legislações e em outras que compartilhem dos 

mesmos princípios, o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR desempenha 

ações para área da formação profissional e trabalho dos Portadores de 

Necessidades Especiais, adotando normas que garantam a 

funcionalidade do espaço físico e educacional, estimulando a reflexão 

sobre o respeito às diferenças. 

Para tanto, a aliança entre os avanços tecnológicos das áreas de 

Engenharia e Informática, contribuem para no fortalecimento de uma 

ação Política de Inclusão. 

A Política de Educação Inclusiva está sendo construída com a 

participação de toda comunidade acadêmica e local, através do 

incentivo a participação e articulação permanente. 

Neste sentido o Centro Universitário Redentor empreende ações 

tanto administrativas quanto acadêmicas que promovem a 

acessibilidade desde 2003. A partir de 2012 com a criação do Núcleo de 

Acessibilidade buscou-se sistematizar as ações que visem a inclusão e o 

acesso universal à IES tanto física quanto virtualmente. O grupo busca, 

desde então, o atendimento ao que estabelece as normas gerais e 

critérios básicos para o atendimento prioritário à acessibilidade de 

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como a NBR 

9.050 (ABNT, 2004) que dispõe sobre a Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e legislações correlatas. 
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O Núcleo de Acessibilidade tem como finalidade apoiar e orientar 

a comunidade acadêmica sobre o processo de inclusão, permanência 

e acessibilidade de estudantes com deficiências, garantindo o 

cumprimento do plano de acessibilidade e inclusão social no Centro 

Universitário Redentor. 

10.1. Plano de promoção de acessibilidade e inclusão social 

 
Quadro 19: Plano de formação de acessibilidade e inclusão social. 

OBJETIVOS METAS INDICADORES ESTRATÉGIAS 

Contribuir para 

inclusão dos 

alunos 

Portadores de 

necessidades 

especiais 

Elaboração de 

Política para 

Inclusãode Alunos 

Portadoresde 

necessidades 

especiais 

Aquisição de 

Novas Tecnologias 

Construção de Projetos 

específicos adequando 

tecnologias para 

educaçãoespecial no 

domínio das deficiências 

visual, auditiva, 

paraplegia 

Estimular os 

Docentes à 

discussão e 

criação a 

condições de 

acesso 

Interface entre a 

Política de inclusão e 

as Política de Ensino, 

Pesquisa e Extensão 

Aquisição 

permanente de 

recursos básicos 

para integração 

social dos alunos 

portadores de 

necessidades 

especiais 

Capacitações realizadas 

no âmbito da discussão 

dorespeito as diferenças 

compartilhando valores 

como universalização e 

tolerância 

Preparar a IES 

(toda a 

comunidade 

acadêmica) 

parareceber 

esses alunos 

Articulação entre os 

diversos setores 

construindo valores 

que garantam a 

funcionalidade da 

política de inclusão 

Grau de 

Satisfaçãodo 

aluno de Alunos 

Portadores de 

Necessidades 

Especiais 

Aquisições de recursos 

materiais que atendam 

asparticularidades desta 

clientela 

Estimular um 

trabalho 

docenteque 

valorize o 

respeito às 

diferenças 

individuais 

Elaboração de 

Projetos Políticos 

Pedagógico que 

respeitem essas 

diferenças 

Planos de 

trabalhos que em 

sua totalidade 

respeitem o 

princípio 

constitucional da 

educação a 

todosos cidadãos 

Eventos organizados que 

discutam a garantia de 

direitos de cidadania 

dosportadores de 

necessidades especiais 

educacionais, que 

envolvam a 

comunidadeacadêmica 
e local 

Oferecer 

acessibilidade 

nasáreas física e 

comunicação 

aos alunos 

Portadoresde 

Necessidades 

Especiais 

Cumprir as 

exigências 

específicas da 

legislação para essa 

clientela. 

 

Acesso a 

elevadores, 

passarelas, 

corrimões. 

Carências supridas 

no cotidiano de 

alunos Portadores 

Deficiências 

físicas, visual e 

auditivas 

Adaptações realizadas 

que gradativamente 

atendam às exigências e 

supram as carências 
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Quadro 19: Plano de formação de acessibilidade e inclusão social.  
(conclusão). 

 

OBJETIVOS METAS INDICADORES ESTRATÉGIAS 

 Eliminação de 

obstáculos para 

circulação do 

estudante. 

 

Adaptação de 

portaise banheiros 

para a circulação 

dos cadeirantes. 

 
Aquisição de 

impressoras em 

braile. 

 

Criação de síntese 

de voz, gravador e 

fotocopiadora que 

ampliem os materiais 

didáticos. 

 

Legenda nos vídeos 

institucionais e nos 

vídeos dos cursos na 

modalidade a 
distância. 

Grau de 

satisfaçãodos 

alunos portadores 

de necessidades 

especiais 

 

Integração desses 

alunos às 

atividades de 

cultura e lazer do 

corpo discente. 

 

Acesso a uma 

formação 

continuada. 

Fonte: os autores. 
 

10.2. Tradutor e Intérprete De Libras 

 
A formação do tradutor e intérprete de Libras/Língua Portuguesa 

será efetivada por meio de curso superior de Tradução e Interpretação, 

com habilitação em Libras/Língua Portuguesa, conforme o decreto. "O 

intérprete deverá ter competência e fluência em Libras para realizar a 

interpretação das duas línguas, de maneira simultânea e consecutiva 

para os alunos surdos que estarão em ambiente escolar. Por meio do 

intérprete, o surdo passa a ter acesso a uma gama maior de eventos 

(congressos, palestras, debates, etc.) até então sem sentido, na ausência 

do intérprete. O intérprete é o canal que interliga dois “mundo 

diferentes”: o da pessoa surda ao da ouvinte, descortinando a realidade 

da comunidade e seus anseios e desejos, com efetiva troca de 

experiência. 
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Para regulamentar os cursos de Proficiência em Libras e Proficiência 

em Tradução e Interpretação de Libras-Língua Portuguesa, o Ministério 

da Educação e Cultura instituiu a Portaria nº 339, de 31 de janeiro de 2006. 

A IES se comprometerá em garantir o acesso à informação e à 

comunicação, inclusive na rede mundial de computadores (Internet), 

com programa leitor de tela, disponibilizando intérpretes de Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), serviços de impressão em Braile, texto 

ampliado, áudio descrição, áudio livro, bem como meios eletrônicos que 

permitam o acompanhamento das aulas por meio de legendas, 

projetadas em tela e em tempo real. 

O Centro Universitário Redentor disponibiliza curso de extensão em 

Libras para capacitação do corpo docente, bem como corpo discente, 

administrativo e comunidade externa. O referido Projeto intitula-se 

LabLínguas – Libras e será desenvolvido também em ambiente virtual. 

Pensando na acessibilidade do AVA, com seus recursos e 

conteúdos, foi implementado o “V Libras”, que consiste em um software 

que faz a tradução de todos os textos presentes no navegador para a 

Linguagem Brasileira de Sinais, consequentemente lendo todos os 

recursos do AVA, com todo material didático disponível. Para instalação 

desse recurso no computador do docente ou discente foi produzido um 

tutorial em texto e vídeo, disponibilizado na seção de Suporte do 

Blackboard. 

Considerando que o Centro Universitário Redentor preconiza a 

inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais, propõe a 

inclusão da disciplina de Libras como disciplina curricular optativa em 

todos os cursos de Graduação, com exceção dos cursos de licenciatura 

e Fonoaudiologia, permitindo também ao egresso uma atuação mais 

inclusiva. 
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10.3. Comunicação 

 
10.3.3. Material impresso 

 
Deverão ser impressos (uma quantidade razoável – dependendo 

do número de alunos) em texto ampliado, em braile e áudio livro dos 

seguintes materiais a serem disponibilizados aos alunos: Programação, 

Regimento Interno, Regulamento, Matriz Curricular, Projeto Político 

Pedagógico dos Cursos, material didático, oficinas e outras informações. 

Os materiais a serem disponibilizados aos alunos da IES devem ser 

impressos em braile, quando se tratar de material de pouco volume e, 

para aqueles de maior dimensão, que seja disponibilizado em formato 

digital e em arquivo de áudio, ambos gravados preferencialmente em 

CD. 

10.3.4. Apresentação de materiais com imagens ou som – DVD 

 
10.3.4.1. Garantir a audiodescrição do material,

 com transmissão simultânea para os 

alunos com deficiência visual; 

10.3.4.2. Garantir a tradução de sons, por intérprete de libras e 

material escrito. 

10.3.5. Orientações aos docentes 

 
Os docentes devem ser informados, antecipadamente, sobre a 

participação de pessoas com deficiência, principalmente a deficiência 

visual, e orientados a proceder a exposição verbal de forma mais 

descritível possível, no caso de uso de material em Powerpoint, de modo 

que permita o acompanhamento da apresentação por todos os alunos 

dos cursos, inclusive as pessoas com deficiência visual. Desenhos e 

gráficos, quando inevitável o uso, devem ser interpretados, se não for 

pelo professor, que seja por um profissional de áudio descrição. Cabe 

ressaltar que, para que o profissional de audiodescrição e o intérprete de 

língua de sinais possam desempenhar suas funções com melhor 
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qualidade, esses deverão ter acesso ao material didático com 

antecedência. 

10.3.5.1. Garantir sempre a presença de um intérprete de libras e, 

ver a possibilidade de profissional de audiodescrição para 

tradução de palestras, oficinas, apresentações culturais e 

outras intervenções. 

10.4. Estrutura física 

 
Na IES são disponibilizados assentos de uso preferencial sinalizados, 

espaços e instalações acessíveis. O mobiliário de recepção e 

atendimento será adaptado à altura e à condição física de pessoas em 

cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT. 

Os serviços de atendimento para pessoas com deficiência 

auditiva, são prestados por intérpretes ou pessoas capacitadas em 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que não se 

comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo-cegas, prestado por guias- 

intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento. A IES 

conta ainda com recepcionista capacitada para prestar atendimento 

às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, bem como às 

pessoas idosas. 

A IES disponibiliza sinalização ambiental para orientação das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem 

como e em seus murais, ao lado dos atendimentos, terão ampla 

divulgação, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

No Estacionamento da IES está disponível área especial para 

embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 
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10.5. Requisitos legais 

 
10.5.3. DCN para educação das relações étnico-raciais e para o 

ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena 

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está 

inclusa em todos os PPCs na disciplina optativa/obrigatória Estudo das 

Relações Étnico Raciais no Brasil e atividades curriculares dos cursos de 

maneira transversal, bem como contemplada em diversos eventos de 

extensão. Existem ainda, rotineiramente, ações intituladas “Rasgando o 

verbo” no hall da IES, cujas temáticas: “Combate às violações de 

direitos”, “Combate à violência contra a mulher”, “Igualdade de gênero 

e raça”, dentre outras, são abordadas. 

10.5.4. Acessibilidade 

 
As ações para integração das pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida estão em consonância com as legislações em vigor 

de forma a garantir o acesso a diretos básicos como a educação, 

trabalho, saúde e locomoção. 

Apoiada nessas legislações e em outras que compartilhem dos 

mesmos princípios, o Centro Universitário Redentor desempenha ações 

para a área da formação profissional e trabalho das pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida, adotando normas que garantem 

a funcionalidade do espaço físico e educacional, estimulando a reflexão 

sobre o respeito às diferenças, conforme já mencionado anteriormente. 

Contribuindo para o pleno desenvolvimento das metas 

estabelecidas pelo Plano de Promoção de Acessibilidade e Inclusão 

Social, o Centro Universitário Redentor tem implantado desde 2012 o 

Núcleo de Acessibilidade, nomeado pela Portaria da Direção Geral da 

SUR, nº 30/SUR/2013, de 09 de agosto de 2013. 
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10.5.5. Disciplina optativa de Libras 

 
Todos os cursos disponibilizam em sua grade curricular a disciplina 

para o aprendizado de LIBRAS como disciplina optativa/ obrigatória. 

Além disso, a IES possui um Coral Bilíngue e oferece cursos de Libras como 

política de formação continuada à toda comunidade acadêmica e nos 

computadores de vários setores da IES, como sala de tutoria, suporte e 

biblioteca, existe o aplicativo “V Libras”, que consiste em um software 

que faz a tradução de todos os textos selecionados presentes no 

navegador para a Linguagem Brasileira de Sinais. 

10.5.6. Informações acadêmicas 

 
As informações acadêmicas exigidas estão disponibilizadas na 

forma impressa, virtual e em outras mídias (acessibilidade), conforme art. 

32 da Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, alterada 

pela Portaria Normativa nº 23, de 01 de dezembro de 2010, publicada em 

29 de dezembro de 2010. 

10.5.7. Políticas de educação ambiental 

 
Há integração de Educação Ambiental às disciplinas dos cursos de 

modo transversal, contínuo e permanente, evidenciadas pelas ações 

rotineiras desenvolvidas pelos cursos, bem como pelas disciplinas 

obrigatórias ao longo das matrizes dos cursos, por exemplo, 

Sustentabilidade Socioambiental, Projetos Integradores, Engenharia 

Ambiental, dentre outros. A disciplina optativa/ obrigatória de Educação 

Ambiental, oferecida em todos os cursos, trata da temática conforme Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, 

com bibliografia específica. 

10.5.8. Disciplina optativa – transtorno do espectro autista 

 
A IES possui o 2º Centro de Tratamento de Autista do país (Centrinho 

- CACI), bem como grupos de trabalho e cursos específicos abordando 
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a temática conforme preconiza Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 

2012. 

A disciplina Transtorno do Espectro Autista é oferecida como 

optativa em todos os cursos. 

10.5.9. Políticas de direitos humanos 

 
O assunto em questão é tratado diretamente na disciplina 

optativa/obrigatória de Direitos Humanos, conforme Parecer CNE/CP nº 

8, de 06/03/2012 que originou a Resolução CNE/CP, nº 1, de 30 de maio 

de 2012, bem como de forma transversal em diversos eventos e 

seminários na IES. Um departamento da IES intitulado CASA 

(Coordenadoria de Atendimento e Suporte ao Aluno) é o responsável 

pela implantação das ações. Existem ainda, rotineiramente, ações 

intituladas “Rasgando o verbo” no hall da IES, cujas temáticas: “Combate 

às violações de direitos”, “Combate à violência contra a mulher”, 

“Igualdade de gênero e raça”, dentre outras, são abordadas. É mister 

apresentar que a IES acabou de enviar proposta de assinatura do “Pacto 

Universitário pela Promoção dos Direitos Humanos”, objetivando a 

superação da violência, preconceito e discriminação do ambiente 

universitário por meio do desenvolvimento de atividades educacionais 

de proteção e promoção dos Direitos Humanos nas IES. 

 

10.5.10. Disciplina optativa de deficiência visual 

 
O assunto em questão é tratado diretamente na disciplina optativa 

de Deficiência Visual, conforme sugestão proposta encaminhada pelo 

Núcleo de Acessibilidade da IES e aprovada em ata de Congregação. 

10.5.11. Políticas de combate à discriminação e promoção dos 

direitos de lésbicas, gays, travestis e transexuais - CNCD/LGBTQIA+ 

Com base no Programa "Brasil sem Homofobia - Programa de 

Combate à Violência e à Discriminação contra LGBTQIA+ e de 

Promoção da 
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Cidadania Homossexual" (2004), do Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e dos Direitos Humanos de LGBT (2009), do Programa Nacional 

de Direitos Humanos - PNDH (2009) e do Plano Nacional de Políticas para 

as Mulheres (2012), ampliou-se a possibilidade de refletir sobre o 

enfrentamento à violência e discriminação sofrida por esse grupo 

específico, oportunizando propostas para implementação no âmbito da 

IES estratégias de combate, articulando todo o ambiente acadêmico e 

em conjunto com o processo ensino-aprendizagem, integrando-os da 

melhor forma no meio social acadêmico, se utilizando do apoio 

pedagógico, da reflexão social e da consciência cidadã como 

ferramenta além de outros mecanismos disponíveis na instituição. 

Como metas e ações está a de elaborar processos educativos que 

possibilitem a superação de preconceitos raciais, estimulando a vivência 

de práticas sociais livres de discriminação e que contribuam para 

compreensão da equidade social. 

Uma ação imprescindivelmente importante a ser garantida é o 

reconhecimento e adoção do nome social àqueles e àquela cuja 

identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, 

mediante solicitação do próprio interessado. Ficando garantido àqueles 

que o solicitarem, o direito ao tratamento oral exclusivamente pelo nome 

social, em qualquer circunstância, não cabendo qualquer tipo de 

objeção de consciência. 

10.6. Comissão local de acompanhamento e controle social (COLAPS) 

 
A COLAPS do Centro Universitário Redentor é um órgão colegiado, 

de natureza consultiva constituída pela Portaria 00010/SUR/2010, 

participante do Prouni, com função principal de acompanhamento, 

averiguação e fiscalização da implementação local do Programa 

Universidade para Todos - Prouni na IES, devendo promover também a 

articulação entre a CONAP e a comunidade acadêmica das IES, com 

vistas ao seu constante aperfeiçoamento. 
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10.7. Disposições gerais 

 
Existência de sinalização tátil para orientação de pessoas com 

deficiência visual, em conformidade com normas técnica de 

acessibilidade da ABNT. 

 
Obs.: O piso guia se caracteriza pela ocorrência de saliências em 

relevo, no sentido da faixa demarcadora dele, enquanto o piso alerta, 

por sua vez, caracteriza-se por ser constituído de bolinhas. Possuirá, pelo 

menos, um telefone, sem cabine, com capacidade para originar e 

receber chamadas locais e de longa distância nacional, adaptado para 

usuários de cadeiras de rodas, telefones especiais para surdos (TDD e 

aparelho com amplificação sonora). 
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11. DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 
11.1. Planejamento econômico-financeiro 

 
Quadro 20: Planejamento econômico-financeiro. 

RECEITAS % 2019 2020 2021 2022 2023 

Anuidades/ 

Mensalidades 

 

99,3 
 
103.846.086,15 

 
116.307.616,49 

 
130.264.530,47 

 
145.896.274,12 

 
163.403.827,02 

GRADUAÇÃO: 48,0 50.388.209,30 56.434.794,42 63.206.969,75 70.791.806,12 79.286.822,85 

PÓS GRADUAÇÃO: 39,5 45.862.538,31 51.366.042,91 57.529.968,06 64.433.564,23 72.165.591,94 

EXTENSÃO: 0,2 242.854,62 271.997,17 304.636,83 341.193,25 382.136,44 

CETER: 1,2 716.244,06 802.193,35 898.456,55 1.006.271,34 1.127.023,90 

CER: 2,6 4.129.212,51 4.624.718,01 5.179.684,17 5.801.246,27 6.497.395,83 

OUTROS: 7,8 2.507.027,34 2.807.870,62 3.144.815,10 3.522.192,91 3.944.856,06 

Taxas/Secretaria 0,7 791.151,96 886.090,20 992.421,02 1.111.511,54 1.244.892,93 

RECEITA BRUTA 100,0 104.637.238,11 117.193.706,69 131.256.951,49 147.007.785,67 164.648.719,95 

DESCONTOS 

Bolsas  
6.039.760,66 6.643.736,73 7.308.110,40 8.038.921,44 8.842.813,59 

Inadimplência 6% 5.324.085,74 5.803.253,45 6.325.546,26 6.894.845,43 7.515.381,52 

 
 

RECEITAS 
% 2019 2020 2021 2022 2023 

TOTAL 
DESCONTOS 

11.363.846,40 12.446.990,18 13.633.656,67 14.933.766,87 16.358.195,10 

Receita 
Operacional 

93.273.391,71 104.746.716,50 117.623.294,82 132.074.018,79 148.290.524,84 

DESPESAS 
      

1. PESSOAL 
      

Docente 23.318.347,93 26.186.679,13 29.405.823,71 33.018.504,70 37.072.631,21 

Técnico e 
Administrativo 

9.327.339,17 10.474.671,65 11.762.329,48 13.207.401,88 14.829.052,48 

Encargos 13.991.008,76 15.712.007,48 17.643.494,22 19.811.102,82 22.243.578,73 

Sub-total 46.636.695,86 52.373.358,25 58.811.647,41 66.037.009,40 74.145.262,42 

2. MANUTENÇÃO 

Consumo 12.125.540,92 13.617.073,15 15.291.028,33 17.169.622,44 19.277.768,23 

Aluguel 1.568.082,78 1.662.167,74 1.761.897,81 1.867.611,68 1.979.668,38 

Sub-Total2 13.693.623,70 15.279.240,89 17.052.926,13 19.037.234,12 21.257.436,61 

3. INVESTIMENTO 

Mobília 979.370,61 1.099.840,52 1.235.044,60 1.386.777,20 1.557.050,51 

Reformas 881.433,55 989.856,47 1.111.540,14 1.248.099,48 1.401.345,46 

Salas de aula 923.406,58 1.036.992,49 1.164.470,62 1.307.532,79 1.468.076,20 

Laboratórios 3.777.572,36 4.242.242,02 4.763.743,44 5.348.997,76 6.005.766,26 

Biblioteca 2.798.201,75 3.142.401,50 3.528.698,84 3.962.220,56 4.448.715,75 

Acervo 1.818.831,14 2.042.560,97 2.293.654,25 2.575.443,37 2.891.665,23 

Equip. 
Informática 

1.958.741,23 2.199.681,05 2.470.089,19 2.773.554,39 3.114.101,02 

Computadores 419.730,26 471.360,22 529.304,83 594.333,08 667.307,36  

Diversos 433.721,27 487.072,23 546.948,32 614.144,19 689.550,94  

Imóvel (terreno)       

Sub-Total 3 13.991.008,76 15.712.007,48 17.643.494,22 19.811.102,82 22.243.578,73 
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Quadro 20: Planejamento econômico-financeiro.  
(conclusão). 

 

RECEITAS % 2019 2020 2021 2022 2023 

Treinamento 1.865.467,83 2.094.934,33 2.352.465,90 2.641.480,38 2.965.810,50 

Pesquisa eExtensão 1.632.284,35 1.833.067,54 2.058.407,66 2.311.295,33 2.595.084,18 

Eventos 1.165.917,40 1.309.333,96 1.470.291,19 1.650.925,23 1.853.631,56 

Sub-Total 4 4.663.669,59 5.237.335,83 5.881.164,74 6.603.700,94 7.414.526,24 

TOTAL DESPESAS 
78.984.997,90 88.601.942,44 99.389.232,51 111.489.047,27 125.060.803,99 

TOTAL GERAL 14.288.393,82 16.144.774,06 18.234.062,31 20.584.971,52 23.229.720,85 

Fonte: os autores. 
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12. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PDI 

 
Quadro 21: Cronograma de implementação do PDI. 
2019/ 2020/ 2021/ 2022/ 2023             

Atividades Mês           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão do PDI x x x x x x x x x x x x 

Adequação dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de 

Graduação em andamento ao PDI 

x x x x x x x x x x x x 

Auto-Avaliação Institucional x x x x x x x x x x x x 

Melhoria de Infraestrutura Geral x x x    x x x    

Protocolização de novos cursos 

degraduação no eMEC 

  x     x     

Capacitação Permanente – 
diretoria 

x x x       x x  

Capacitação Permanente – 
corpodocente 

  x x x x x x x x x x 

Capacitação Permanente – 
corpotécnico administrativo 

  x x x x x x x x x x 

Acompanhamento e Avaliação 

decursos de Extensão presencial 

e a distância 

 x x x x x x x x x x  

Acompanhamento e Avaliação 

de cursos de Graduação 

presencial e adistância 

 x x x x x x x x x x  

Acompanhamento de cursos de 

pós-graduação presencial e a 

distância 

  x x x x x x x x x  

Comunicação com a sociedade 

(interna e externa) 

x x x x x x x x x x x x 

Responsabilidade Social  x x x x x x x x x x x 

Plano de Acessibilidade x x x x x x x x x x x x 

Gestão da Permanência 
 

x x x x x x x x x x x 

Políticas de Egressos 
  

x x x x x x x x x 
 

Iniciação Científica 
  

x x x x x x x x x 
 

Fonte: os autores. 
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ANEXO - ESTUDO PARA ABERTURA E EXPANSÃO DOS POLOS E DOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE EAD 

Estudo para abertura e expansão dos polos e dos cursos de 

graduação na modalidade EaD. 

1- Objetivo 

Definir critérios objetivos e justificativas para implantação de cursos 

na modalidade ensino a distância EaD, na sede e em municípios, como 

forma de expansão da atuação de mercado educacional atendendo 

as demandas sociais, contribuindo para o desenvolvimento da 

localidade e região. 

2- Introdução 

Segundo pesquisa realizada pelo INEP/MEC (2019), no Brasil, a 

educação superior apresenta diferenças em relação à educação 

básica no que diz respeito à rede de atendimento. Enquanto 84,6% das 

matrículas do ensino fundamental ao ensino médio correspondem à rede 

pública de ensino, na educação superior esse percentual é de 26,7%. A 

oferta de cursos na educação superior no Brasil está concentrada na 

graduação. Em 2017, os cursos de graduação detinham 96,7% das 

matrículas de nível superior. Destes, 68,8% são acadêmicos (área básica 

de ingresso e bacharelado) e 31,2%, vocacionais (licenciatura e 

tecnológico). 

Dados de 2018 revelam que 17% da população brasileira de 25 a 

64 anos de idade havia concluído um curso de ensino superior no nível 

de graduação, apenas 0,8% no de mestrado e 0,2% no de doutorado 

(INEP/MEC,2019). 

Na última década, o Brasil apresentou uma melhora de 10 pontos 

percentuais na proporção da população de 25 a 34 anos de idade com 

educação superior, segundo os indicadores estabelecidos pelo Plano 

Nacional de Educação (PNE). Em 2008, 11% da população nessa faixa 

etária possuía esse nível de ensino, em 2018 o percentual subiu para 21%. 

Apesar do crescimento expressivo, o Brasil apresenta a menor proporção 
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entre os países da América Latina, atrás da Argentina, Chile, Colômbia e 

Costa Rica (INEP/MEC,2019). 

Iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), o 

Programa de Financiamento Estudantil (Fies), o aumento da oferta de 

cursos superiores a distância e as políticas de cotas vêm exercendo papel 

importante na redistribuição de oportunidades. 

O número de cursos a distância cresceu quase dez vezes na última 

década. A ideia de estudar em qualquer lugar, seguindo seu próprio 

ritmo e conciliando outras atividades tem cultivado um número cada vez 

maior de adeptos. O avanço da tecnologia também ajuda bastante a 

transformar esse cenário. Com internet mais rápida, já somos capazes de 

acompanhar aulas ao vivo, assistir a vídeos, acessar materiais de aula e 

trocar informações com colegas e tutores com mais tranquilidade. Além 

disso tudo, existe o quesito economia: fazer um curso a distância sai, na 

maioria das vezes, bem mais barato que um tradicional. 

Como pode ser observado no Gráfico 1, os cursos da modalidade 

EaD tem crescido substancialmente nos últimos anos, dobrando sua 

participação no total de ingressantes, de 20% em 2008 para 40% em 2018. 

Nos últimos 5 anos os ingressantes dos cursos presenciais diminuíram cerca 

de 13%. 

Gráfico 1: Número de Ingressos em cursos de Graduação de 2008 a 2018. 

 

Fonte: INEP (2019, não paginado) 



256 
 

 

Na Figura 1, observamos um acréscimo acentuado nos anos de 

2017 e 2018 no número de ingressantes (por processo seletivo) na 

modalidade EaD na rede privada. 

Figura 1: Ingressantes (por processo seletivo) na Educação Superior no Brasil. 

 

Fonte: HOPER (2019, não paginado) 

 

3- Perfil dos alunos concluintes do Ensino Médio 

As tabelas a seguir descrevem a porcentagem de jovens em 

relação a situação do ensino médio no Brasil. Na tabela 1 verifica-se que 

63,1% da população concluiu o está cursando o ensino médio. 

Na tabela 2 verifica-se a porcentagem de jovens que ingressaram 

e concluíram o ensino médio entre 2012 e 2018. Há um crescimento 

desses números, pois em 2012, 51,7% dos jovens com 19 anos tinham 

concluído o ensino médio, em 2018 já representavam 63,6%, o que nos 

faz saber que haverá uma demanda por cursos de nível superior em todo 

o país. 

A tabela 3 apresenta a taxa líquida de matrícula do ensino médio, 

de 2012 a 2018. Nota-se que a taxa no estado do Rio de Janeiro foi 

crescente ao longo do tempo, próximos a média do Brasil, mas inferior 

aos outros estados da região sudeste, exceto do Espírito Santo no último 

ano. 
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Tabela 1: Jovens por etapa do ensino médio de 15 a 17 anos que estão matriculados 

em2018. 

 

Fonte: Anuário da Educação Básica (2019, não paginado) 
 

Tabela 2: Porcentagem de Jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio 2012 a 

2018. 

 

Fonte: Anuário da Educação Básica (2019, não paginado) 
 

Tabela 3: Taxa líquida de matrícula, Brasil e região sudeste, 2012 a 2018. 

 

Fonte: Anuário da Educação Básica (2019, não paginado) 
 

Para os países da Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OCDE), em média 34% dos concluintes do ensino médio 

profissional são da área de engenharia, indústria e construção. O 
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percentual diminui para 18% na área de ciências empresariais, 

administração e direito, 17% em serviços e 12% em saúde e bem-estar. 

No Brasil, a área mais comum para conclusão do ensino médio 

profissional é a de ciências empresariais, administração e direito. De 

acordo com o Education at a Glance - EAG 2019, o percentual de 

mulheres que concluem o ensino médio profissional na área de 

engenharia, indústria e construção é de apenas 12% na média da OCDE. 

Entre todos os países com dados disponíveis, esse percentual não 

ultrapassa os 20%, exceto para o Brasil (32%), apresentando a menor 

disparidade entre homens e mulheres nessa área. 

O gráfico 2 a seguir mostra os índices de qualidade do IDEB para o 

ensino médio no Brasil em instituições públicas e privadas. Nota-se que as 

instituições privadas ajudam a elevar a meta, que em 20121 deve ser de 

5,2, com isso impactando também na melhora da qualidade do ensino 

superior e consequente diminuição da evasão por falta de base do 

ensino médio. 

Gráfico 2: Ensino Médio no Brasil – QUALIDADE – IDEB. 

Fonte: IBGE (2019, não paginado) 
 

4- Relação entre Matriculados e Evadidos 

Segundo o Censo do Ensino Superior publicado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2017) 

é possível apontar que 26,4% dos alunos evadiram do sistema por 

desistência, abandono ou trancamento de matrícula. A taxa média de 

evasão anual dos alunos que cursam graduação presencial, 22,1% além 
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de permanecer praticamente inalterada ao longo dos anos, mostrou-se 

bem inferior à taxa dos estudantes que cursam ensino a distância, que 

atingiu a marca de 45,9%. 

Em 2017, do total de alunos matriculados na rede privada, 

1.531.405 abandonaram suas instituições. O motivo alegado por cerca 

de 40% dos estudantes que evadiram o ensino privado foi problemas 

financeiros, porém essa situação na verdade pode esconder outros 

motivos. 

Além da evasão, um outro fator preocupante no ensino superior é 

a taxa de titulação dos estudantes, ou seja, a comparação entre o 

número de concluintes atual com o volume de ingressantes de quatro 

anos antes, período este aceito internacionalmente como médio para a 

formação. Essa taxa vem caindo ano a ano e o percentual de titulados 

em 2017 foi de 38,6%, ou seja, mais do que a metade dos ingressantes de 

2014 ainda não havia concluído seu curso. Diminui a titulação e, 

consequentemente, aumenta a evasão, pois o aluno retido na IES vai 

perdendo a motivação. 

O Centro Universitário Redentor conta com o departamento CASA, 

que está capacitado a oferecer uma série de serviços aos alunos e 

egressos que trabalha a captação e permanência dos alunos; a redução 

da evasão; o atendimento social e psicopedagógico com identificação 

de demandas e encaminhamentos externos de toda ordem; programas 

de nivelamento; monitorias; auxílio personalizado para dificuldade de 

aprendizagem; apoio para solucionar qualquer tipo de necessidade 

envolvendo outros setores da Instituição, inclusive o financeiro; 

monitoramento do egresso e da evolução da sua carreira; atualização 

quanto à oferta de cursos e outras atividades acadêmicas. Outras ações 

do CASA, como apresentar aos estudantes hábitos de sucesso, definir 

pequenos objetivos a serem alcançados, fazer intervenções em 

estudantes com dificuldade de acompanhar o curso, definir o sucesso do 

estudante (o que se espera dele), acompanhar o desempenho 

acadêmico, frequência nas aulas e situação financeira, oferecer 
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oportunidades para o sucesso do aluno, estar aliado ao corpo de 

docentes e tutores na orientação acadêmica, incentivar um 

aprendizado colaborativo, estão institucionalizados e em pleno 

andamento. 

5- Indicadores Estabelecidos no PNE 

A finalidade da Meta 12 do Plano Nacional de Educação (PNE) é 

a expansão, com qualidade, da educação superior em nível de 

graduação. 

A taxa bruta de matrícula (TBM) é definida como o total de 

matriculados (independentemente da idade) em relação ao total da 

população em idade considerada adequada para cursar o ensino 

superior. 

Ao analisar o gráfico 3, dados da TBM por rede de ensino, é possível 

observar que as IES privadas foram responsáveis pela maior parte da 

expansão da oferta de matrículas na graduação no período de 2012 a 

2015, apresentando crescimento de 3,0 p.p., enquanto as IES públicas 

obtiveram acréscimo de 0,8 p.p. na TBM. Entre 2016 e 2017, a queda de 

1,4 p.p. na TBM Brasil decorreu em maior medida da redução na parcela 

relativa às IES privadas (1,1 p.p.). 

Gráfico 3: Taxa bruta de matrícula na graduação, por rede de ensino – Brasil – 2012- 

2017. 

 

Fonte: elaborado pela DIRED/INEP com base em dados da Pnad anual/IBGE (2012-2015) 

eda Pnad contínua/IBGE (2012-2017) 
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A tabela 4 permite uma análise mais detalhada das desigualdades 

da região sudeste, mostrando a variação em cada um de seus 

componentes (população que frequenta cursos de graduação e 

população de 18 a 24 anos de idade), por estado do sudeste. 

Tabela 4: Taxa bruta de matrícula na graduação e seus componentes, por Brasil, região 

sudeste e unidade da Federação – 2012/2017. 

 
 

Fonte: adaptada de DIRED/INEP com base em dados da Pnad contínua/IBGE 

(2012/2017) 

 

Segundo o Relatório do 2° ciclo de monitoramento das metas do 

plano nacional de educação (2018), ao desagregar esses valores por 

modalidade de ensino, é possível constatar que o crescimento dos cursos 

de ensino a distância (EaD) nas IES privadas foi responsável por 43,5% da 

expansão total das matrículas entre 2012 e 2016. Em 2012, os cursos de 

EaD privados contavam com 0,93 milhão de matrículas e passaram a ter 

1,37 milhão em 2016, com crescimento de 47,2% em quatro anos. Por 

outro lado, os cursos de EaD nas IES públicas reduziram cerca de 182 mil 

para quase 123 mil matrículas no mesmo período, o que representou uma 

retração de 32,5%. 

A Meta 13 do Plano Nacional de Educação (PNE) tem como 

objetivos elevar a qualidade da educação superior e ampliar a 

proporção de mestres e doutores em efetivo exercício na docência de 

nível superior, que deve atingir 75% até o ano de 2024, sendo que no 

mínimo 35% dos docentes deverão ter concluído o curso de doutorado. 

Analisando os estudos realizados e apresentados no Relatório do 2° 

ciclo de monitoramento das metas do plano nacional de educação 

(2018), o objetivo da Meta 13 de ampliar o percentual de mestres ou 
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doutores no corpo docente da educação superior nacionalmente para 

75% foi atingido desde 2015, chegando em 77,5% em 2016. O percentual 

de docentes da educação superior com mestrado ou doutorado no 

estado do Rio de Janeiro ultrapassa os 80%. 

O Centro Universitário Redentor confirma este resultado do estado, 

tendo taxa superior a 80% para o número de docentes que atuam no 

ensino superior de graduação na modalidade EaD, estando ainda acima 

do percentual de 72,8% apresentados pelos Centros Universitários do país, 

conforme mostra o gráfico 4. 

A titulação de mestres e doutores e a atuação no ensino superior 

visam à melhoria da qualidade da educação superior e a formação de 

egressos com maior atendimento as demandas sociais e do mercado de 

trabalho, dado a atualização profissional e o foco em pesquisa dos 

docentes. 

Gráfico 4: Percentual de docentes na educação superior com mestrado ou doutorado 

pororganização acadêmica – Brasil – 2012-2016. 

 

Fonte: elaborado pela DIRED/INEP com base em dados do Censo da Educação 

Superior/Inep (2012-2016) 
 

6- Inserção Regional de Cursos de Graduação EaD na Sede 

O distanciamento geográfico da Região Norte-Noroeste 

Fluminense, Zona da Mata Mineira e Sudoeste do Espírito Santo é um fator 

que influi negativamente para captação de pessoal, dificultando o 
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desenvolvimento das atividades socioeconômicas. No mesmo contexto, 

vários agravos à saúde, problemática social e falta de desenvolvimento 

econômico-industrial são ainda graves, porque não há motivação para 

a industrialização que seria de suma importância para a mudança 

histórica da região, bem como o fomento à qualidade de vida no que 

tange à infraestrutura urbana e habitação da população. 

Outra razão para a criação e implantação da modalidade EaD do 

Centro Universitário Redentor é o elevado número de jovens no Ensino 

Superior em Universidades nas capitais, promovendo um verdadeiro 

êxodo das potencialidades culturais, sendo que, os poucos que voltam 

para o interior, voltam sem uma visão empreendedora, atuando à 

sombra dos seus pais, sem nenhum interesse em exercer uma profissão 

para o desenvolvimento local. Historicamente, as únicas profissões 

relativamente assistidas, e mesmo assim só nas sedes, eram medicina e 

advocacia. 

Dentro da conceituação do que interessa para esta grande 

região, a proposta do Centro Universitário Redentor consiste, 

exatamente, em prover todas as cidades tributárias com a possibilidade 

de, a médio prazo, terem atendidas suas necessidades de profissionais 

capacitados. Assim, não faltarão engenheiros para implementar todo o 

desenvolvimento de infraestrutura civil, ambiental e nas cadeias de 

produção nas indústrias, educadores físicos para trabalhar na melhoria 

da qualidade de vida, geógrafos, historiadores, pedagogos e 

pesquisadores para trabalharem na educação de crianças, jovens e 

adultos e no desenvolvimento social, administradores, contadores e 

demais profissionais das áreas de ciências humanas, sociais e 

tecnológica para auxiliarem no progresso da região. 

Se existe uma cidade que funcione como metrópole regional que 

justifique a implantação de uma grande estrutura universitária voltada 

para o desenvolvimento, esta é a cidade de Itaperuna por sua 

privilegiada localização na divisa de dois Estados (Minas Gerais e Espírito 

Santo). E, para tal, o Centro Universitário Redentor tem proposta altaneira 
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apara a modalidade Ensino a Distância, com recursos diversificados e 

metodologias inovadoras que alavancarão o progresso do município e 

da região. 

7- Breve Histórico da IES 

O Centro Universitário Redentor é mantido pela Sociedade 

Universitária Redentor (SUR),  Sociedade  Civil, de  direito  privado, 

constituída na forma de associação, com fins lucrativos. A Sociedade 

Universitária Redentor nasceu da   visão de empreendedores  e 

educadores com  vocação   para viabilizar o desenvolvimento

 significativo  das  cidades do  interior.  Com este 

propósito, esta entidade, fundada em 1997, foi objeto de consulta sobre 

a possibilidade de instalação de uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

na Cidade de Itaperuna/RJ que tivesse alcance microrregional. 

A consulta visando à implantação do Centro Universitário Redentor 

decorreu da constatação do êxodo das potencialidades culturais, êxodo 

esse que consiste no abandono da região pelos jovens com 

capacidades para ingresso no Ensino Superior, que após tê-lo concluído, 

não retornam para suas cidades de origem, impedindo a inclusão de 

novas ideias e de empreendedorismo, o que acaba por manter a maioria 

das cidades dessa grande região com o mesmo modelo 

socioeconômico de meio século atrás. 

Esta visão da necessidade de reverter esse quadro remonta a 1984, 

quando da vinda de um dos atuais dirigentes desta Instituição para esta 

região, ocasião em que o mesmo começou a se mobilizar para que, no 

futuro (para aquela época), fosse possível um empreendimento que 

viesse redirecionar os rumos da economia e sociedade desta grande 

região, cooperando, inclusive, para o desafogar dos meios urbanos 

(grandes cidades), tradicionalmente área de imigração. Desse modo, 

Itaperuna e região, ainda áreas de emigração, seriam, em breve, área 

de imigração e prosperidade. 

O Centro Universitário Redentor, tendo sido autorizado como 

“Faculdade Redentor”, iniciou suas atividades em 2002 nas instalações 
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da Faculdade Teológica Batista de Itaperuna, com seis cursos de 

graduação: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Nutrição, 

Fonoaudiologia, Ciências Biológicas e Serviço Social. Em pouco tempo as 

instalações ficaram insuficientes e foi necessário agregar dois novos 

prédios. O primeiro no centro da cidade – antigo shopping Bedim, 

abrigou os cursos de engenharia. O segundo em frente ao prédio inicial 

– antigo Hospital da Criança, abrigou parte dos cursos de saúde. Em 

dezembro de 2006, a faculdade passou a oferecer dois novos cursos: 

Fisioterapia e Sistemas de Informação. 

Em 2003, ainda como Faculdade Redentor iniciou os cursos de pós- 

graduação lato sensu em sua sede em Itaperuna. Em seguida, começou 

com a ministrar os cursos de pós-graduação presenciais fora de sede, 

tendo como demanda inicial os cursos de Pós Lato Sensu em Saúde da 

Família e Medicina Intensiva. 

Em dezembro de 2006, caminhando para o crescimento 

Institucional passa a oferecer dois novos cursos: Fisioterapia e Sistemas de 

Informação. 

Em 2007, uma nova visão estratégica impulsiona a expansão da IES 

para uma nova sede unificando os seus campi. Desta forma, foi fechado 

contrato para adequação do prédio situado na Rodovia BR 356, na 

entrada da cidade para atender a demanda de todos os cursos 

oferecidos. Em janeiro de 2008, ocorre a mudança para a nova sede, 

dando início a uma nova fase, com a implantação de mais quatro novos 

cursos: Engenharia de Produção, Administração, Enfermagem e 

Arquitetura e Urbanismo. 

Com o crescimento institucional e a nacionalização dos cursos de 

pós-graduação da Faculdade Redentor, de acordo com a demanda 

institucional, há uma reestruturação no Departamento de Tecnologia da 

Informação, a fim de adequar as existentes e fornecer novas plataformas 

de apoio pedagógico a distância aos cursos presenciais. No ano de 2009, 

foi institucionalizado a Coordenadoria Nacional de ensino a Distância, 

para apoiar técnica e academicamente todos os cursos da Instituição. 



266 
 

 

Em 2012, a Sociedade Universitária Redentor comemora o início 

das atividades da segunda Instituição de Ensino Superior, desta vez, 

sediada em Campos dos Goytacazes, chamada Faculdade Redentor de 

Campos, com 7 cursos de graduação a saber: Engenharia Civil, 

Engenharia de Produção, Administração, Nutrição, Enfermagem, Serviço 

Social e Tecnólogo em Marketing. 

E ao mesmo tempo diante do amadurecimento institucional, a 

Sociedade Universitária Redentor, através da sua mantida ainda 

Faculdade Redentor, e com a região sendo a grande fornecedora de 

mão de obra para as plataformas a serviço da Petrobrás na Bacia de 

Campos e a construção do Super Porto do Açu, que será o maior porto 

do Brasil, observou-se muitas pessoas perdendo a oportunidade de cursar 

o ensino superior presencial por trabalharem em regime de escala 

embarcados nas plataformas de petróleo. Para atender principalmente 

a este perfil de aluno, ainda em 2012, deu início a dois grandes projetos 

na sua sede em Itaperuna, protocolando primeiro no e-MEC o 

Credenciamento do EaD com dois cursos de engenharias. 

Em seguida, a partir da experiência no oferecimento de cursos de 

Pós- graduação lato Sensu na área de Estratégia de Saúde da Família, 

Medicina intensiva e outros, com uma demanda regional e nacional 

reprimida, amparado na visão da comunidade acadêmica e com um 

projeto inovador pautado nas novas DCN a ser aprovada e 

homologado no CNE, foi protocolado no e-MEC o processo de abertura 

do curso de Medicina, que teve duração de 3 anos, tendo sido 

submetido a todas as avaliações necessárias e obtendo sucesso em 

todas, culminando então na portaria de autorização publicada em julho 

de 2015. 

Em 2014 a Faculdade Redentor é Credenciada em sua sede e no 

Polo de Campos dos Goytacazes para oferecimento dos cursos de 

Engenharia Civil e de Engenharia de Produção na modalidade à 

distância. E nesse ritmo de crescimento institucional e amparada nas 

notas obtidas pelos seus cursos nos últimos ciclos avaliativos e na 



267 
 

 

Instrução Normativa nº 4 de 31 de maio de 2013, recebeu dispensa de 

três avaliações in loco, com autorização imediata de três cursos: 

Licenciatura em Ciências Biológicas, Ciências Contábeis e Engenharia 

Elétrica. No mesmo ano, protocolou no e-MEC o processo de autorização 

dos cursos de Psicologia, tendo sido autorizados em 2016 e o processo de 

transformação da organização acadêmica, pleiteando o status de 

Centro Universitário, tendo sido autorizado o Credenciado, através da 

Portaria 766 em 22 de junho de 2017. 

Nos anos de 2016 e 2017 a Sociedade Universitária Redentor, inicia 

as atividades de duas novas mantidas, com a mesma visão 

empreendedora de desenvolvimento regional, a saber a Faculdade 

Redentor de Paraíba do Sul, com sede no município de Paraíba do Sul, 

estado do Rio de Janeiro, com os cursos de Engenharia Civil, Engenharia 

Mecânica, Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo e Serviço 

Social e Faculdade Redentor Metropolitana, no município de 

Queimados, no estado do Rio de Janeiro, com os cursos de Engenharia 

Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção, Pedagogia e 

Educação Física. 

Em 2018, com o crescimento do EaD no Brasil e diante da sua 

autonomia, o Centro Universitário Redentor cria 10 novos cursos na 

modalidade a distância, tendo como espelho a experiências de alguns 

dos cursos na modalidade presencial, são eles: Tecnólogo em Recursos 

Humanos, Administração, Ciências Contábeis (estes três com início no 

segundo semestre de 2018), e Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, 

Educação Física, História, Teologia, Letras e Geografia iniciando no 

primeiro semestre de 2019. 

Além de Itaperuna (sede) e Faculdade Redentor de Campos, cria- 

se mais 20 novos polos em cidades estratégicas incluindo as outras duas 

unidades mantidas pela SUR: Paraíba do Sul, Queimados, Angra dos Reis, 

Barra Mansa, Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras, Nova Friburgo, 

Teresópolis, Petrópolis, Itaboraí, Volta Redonda, Cariacica, Cachoeiro do 

Itapemirim, Presidente Kennedy, Vila Velha, Leopoldina, Muriaé e Palmas. 
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Inicia-se também nem 2019 no e-MEC o processo de abertura do 

Curso de Odontologia na modalidade presencial. Em 2019, integram ao 

Centro Universitário Redentor, na modalidade presencial, mais dois novos 

cursos: Medicina Veterinária e Educação Física. 

A Pós-Graduação do Centro Universitário Redentor, vinculada à 

Pró-reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da IES, passou em 2018 por 

uma grande reestruturação, para fortalecer o crescimento que tem 

superando todas as expectativas para o cenário atual. Atualmente, a 

Pós-Graduação conta com mais de 180 cursos em andamento, com 

vários cursos na área de engenharia, tanto na modalidade presencial 

como na modalidade a distância, tendo turmas oferecidas em quase 

todos os Estados do Brasil, sendo 28 turmas em andamento do curso de 

Medicina Intensiva, ministrado em parceria com a AMIB. Nos últimos anos 

o Departamento cresce superando a todas as expectativas. 

O ano de 2019 foi um grande marco para a instituição que 

passou a fazer parte do Grupo Afya Educacional, com transição 

iniciada no ano seguinte. Com foco em educação em saúde, a Afya 

Educacional é uma empresa de capital aberto internacional com 

grande portfólio de produtos e projetos focados nas diversas etapas 

de formação do profissional de Medicina. Com a integração de 

negócios e de rotinas operacionais, a UNIREDENTOR, ao longo de 

2020, passou por um processo de reavaliação de suas unidades e sua 

fusão ou incorporação com outros setores e escolas do grupo. 

Impactada pelos desdobramentos da pandemia de COVID-19, a 

UNIREDENTOR reposicionou-se no mercado, optando pela 

descontinuação imediata de seus cursos deficitários, sem turmas de 

concluintes e com pelo menos dois ciclos de captação infrutíferos. 

Além disso, todos os cursos de graduação foram reavaliados para 

aumentar a sua sinergia por área macro de conhecimento, e 

ampliação de oportunidades de formações transversais com um ciclo 

comum de unidades curriculares optativas com foco em inovação e 

empreendedorismo, linguagem e expressão, cultura e sociedade. 

Nesse contexto, o Grupo optou por encerrar suas atividades em 

Queimados, Paraíba do Sul e Campos dos Goytacazes. 
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Com a concentração e aumento da base de alunos, tanto pelas 

transferências das unidades descontinuadas como de outras unidades 

do Grupo Afya, iniciou-se a reestruturação do setor EaD, que foi 

renomeado como Núcleo de Ensino à Distância (NEAD), assumindo 

um papel essencial nos processos seletivos dos cursos – devido ao 

isolamento social – além de se consolidar como unidade prestadora 

de serviço para a graduação, pós-graduação e extensão da 

UNIREDENTOR, e para outras unidades do grupo com a oferta de 

disciplinas e suporte à eventos online. 

Em meados de 2021, com a aquisição da Unigranrio – IES 

privada com mais de 50 anos de atuação no ensino superior, 

localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro – uma estrutura 

de EAD nacional foi incorporada ao grupo, possibilitando a melhora na 

oferta de polos, e uma captação suficiente para a constância na 

oferta de unidades curriculares, levando a um rearranjo nacional de 

concentração de cursos de oferta existente na nova adquirida. Com 

isso, alguns dos cursos EaD oferecidos pela UNIREDENTOR foram 

migrados para a Unigranrio, inclusive com o compartilhamento do 

acervo virtual dos cursos. 

Sendo parte de um grupo educacional nacional e dinâmico, a 

UNIREDENTOR integra um ecossistema colaborativo que permite a 

ampliação e arrojo de projetos educacionais de ponta, partilhando e 

contribuindo com outras escolas e projetos, visando o futuro da 

educação superior no Brasil, como por exemplo o pedido de 

autorização dos cursos de Enfermagem e Direito à distância. 
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Justificativa para a implantação dos cursos da área de Engenharia, 

Ciências Sociais, Humanidades e Saúde 

Mudanças permanentes ocorridas no Brasil e no mundo nos 

colocam diante de uma nova realidade, inseridos em um mundo cada 

vez mais globalizado, tecnológico e em grande crescimento. Estamos à 

frente de um fato incontestável, que é a necessidade de cursos 

tecnológicos e de engenharia estarem aliados a modalidade EaD. 

Costa e Oliveira (2011) apontam que o governo vem buscando 

ampliar o acesso aos cursos de formação inicial e incentivando também 

o acúmulo de uma segunda licenciatura junto aos professores já 

atuantes. Porém, a desatualização da maioria dos cursos de licenciatura 

vem sendo apontado por Gatti et al. (2011) como uma dificuldade na 

formação inicial e no preparo dos docentes para lidar com as demandas 

atuais dos jovens e da própria sociedade contemporânea. 

A estruturação do ensino a distância requer tecnologia avançada, 

equipe de profissionais especializados e a correta utilização de 

ferramentas, que permitam o gerenciamento das plataformas 

específicas facilitando a interatividade e a navegação no ambiente
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virtual de aprendizagem (AVA). O Centro universitário Redentor atento a 

todas essas transformações e às crescentes exigências do mercado, não 

poderia deixar de participar do processo de inserção por meio do ensino 

a distância na área das Engenharias. 

Os cursos na modalidade EaD visam propiciar ao egresso do ensino 

médio e aquele que almeja mais uma graduação, e que resida em 

diversas regiões considerando a flexibilidade que esta modalidade 

permite. 

Segundo o relatório da Comissão Assessora para Educação 

Superior a Distância do Ministério da Educação, o número de vagas 

iniciais hoje oferecidas é inferior ao número de brasileiros que aspiram a 

uma formação superior e, por diferentes razões, quer sejam econômicas, 

quer por não possuírem disponibilidade de frequentar um curso 

presencial (que possui horários rígidos), não encontram condições de 

ingressar nos cursos atualmente oferecidos. E o número de egressos 

cresce rapidamente, a cada ano, com o aumento dos concluintes do 

ensino médio. Desta forma, o ensino à distância surge como um 

importante aliado, pois além de aumentar o número de vagas disponíveis 

no ensino superior, fornece condições flexíveis para que os alunos 

organizem seus horários de estudo. 

Além da flexibilidade e praticidade, o ensino a distância atende 

aos princípios de economicidade, uma vez alcança uma imensa parcela 

da população a um custo operacional bem mais atrativo quando 

comparada à modalidade de ensino presencial. Somam-se a isso, a 

velocidade das informações, a interação discente/discente e 

discente/docente e a liberdade, iniciativa e autonomia, tão valorizadas 

no atual contexto do mercado de trabalho. 

Segundo o site do MEC (http://emec.mec.gov.br/; acesso em: 07 

jun 2019), existem na cidade de Itaperuna 15 IES e no município de 

Campos dos Goytacazes 30 IES, perfazendo um significativo número de 

cursos superiores, embora na sua maioria nas áreas de ciências humanas. 

Ainda no site do MEC no Estado do Rio de Janeiro, existem 58 Instituições 

http://emec.mec.gov.br/%3B
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de Ensino que oferecem cursos de Engenharia Civil registrados no MEC, 

sendo que a grande maioria se localiza na região metropolitana do Rio 

de Janeiro e apenas 6 se encontram no município de Itaperuna e 14 se 

encontram no município de Campos dos Goytacazes. 

Como visto, a meta número 12 do PNE trata de elevar a taxa bruta 

de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% 

da população de 18 a 24 anos. Isso significa dizer que a oferta de vagas 

no ensino superior deverá contemplar a metade da população que se 

encontra na faixa etária de 18 a 24 anos e que 33% das vagas sejam 

efetivamente ocupadas por jovens nessa faixa etária. O Centro 

Universitário Redentor é uma instituição comprometida com este 

objetivo. 

Assim, entende-se que é salutar dar a oportunidade ao jovem de 

todas as regiões do país de optar por uma profissão ligada ao 

desenvolvimento econômico, onde se tem uma alta competitividade 

das empresas e a necessidade do bom funcionamento das organizações 

públicas e privadas. Em adição, este curso contribui para o 

desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social da região e 

de todo o Brasil. 

Ao elaborar o projeto pedagógico dos cursos, procura-se atender 

padrões de ensino capazes de garantir o sucesso de seus egressos em 

sua futura atuação profissional, ampliando o perfil do egresso em função 

das novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. 

Entende-se que o papel do Centro Universitário Redentor é criar as 

condições necessárias para a oferta de uma formação generalista, 

consistente, em que o equilíbrio teoria x prática oportunize um ensino de 

qualidade, condizente com os padrões definidos pelo Ministério da 

Educação e pelas DCN’s dos cursos, formando assim o perfil dos do 

profissional que atenda plenamente às exigências de uma formação 

fundamentada, estruturada de maneira profissionalizante, visando a 

ampliar as possibilidades e potencialidades formativas do egresso. 
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O município de Itaperuna, hoje, caracteriza-se como um polo da 

região Noroeste Fluminense, região essa que abraça mais de dez 

municípios. Campos dos Goytacazes é o município mais populoso do 

interior do estado do Rio de Janeiro. Em razão da localização privilegiada 

(entroncamento dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito 

Santo), Itaperuna e Campos apresentam-se ainda como municípios de 

posição geográfica estratégica capazes de receber alunos de vários 

municípios e até mesmo de vários estados da Federação. 

O mercado de trabalho potencial para graduados nos cursos de 

graduação do Centro Universitário Redentor é amplo devido à sua 

formação generalista, multidisciplinar com visão sistêmica, sendo possível 

atuar em organizações públicas ou privadas. Após a recessão da 

economia nos últimos anos, o Brasil vive um cenário de estabilização com 

perspectivas de crescimento, também devido à mudança do governo, 

e profissionais com qualidade de formação acadêmica diferenciada, 

aliada as demandas sociais serão os responsáveis pelo desenvolvimento 

e crescimento do país. 

8- Cursos ofertados na modalidade EaD e sua contribuição para 

região 

O Centro Universitário Redentor procura atender padrões de ensino 

capazes de garantir o sucesso de seus egressos em sua futura atuação 

profissional, ampliando o perfil do egresso em função das novas 

demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. 

Tabela 5: Ranking histórico dos maiores cursos na modalidade EaD em instituições 

privadas no Brasil – 2012 a 2017. 

 

Fonte: HOPER (2019, não paginado) 
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Pesquisa da Hoper (2019) mostra o Ranking histórico dos maiores 

cursos na modalidade EaD em instituições privadas no Brasil (Tabela 5). 

Os cinco cursos em destaque já fazem parte da oferta do Centro 

Universitário Redentor. 

9.1 Engenharia Civil 

Os desafios regionais e nacionais na área da engenharia e o 

cenário mundial altamente competitivo e complexo indicam a 

necessidade da formação de um engenheiro civil qualificado, 

competente e criativo para atuar nessa realidade. 

O papelque o futuroengenheiro civil desempenha na 

sociedade contemporânea, caracterizada por aceleradas e 

permanentes mudanças, na medida em que toma decisões, gerência 

situações, oportuniza mudanças e projetando, dimensionando e 

executando soluções que promovem melhorias em toda sociedade. 

A implantação do curso de Engenharia Civil EaD na cidade de 

Itaperuna bem como nos demais polos, pela sua influência nos 

municípios circunvizinhos e região, tem grande relevância ao se levar em 

consideração as características das regiões Norte e Noroeste do Rio de 

Janeiro e de sua força econômica, necessitando ampliação de sua 

infraestrutura básica para sua transformação e desenvolvimento. 

Os objetivos de fundo do Curso de Engenharia Civil EaD do Centro 

Universitário Redentor estão apontados no sentido de se estabelecer uma 

forte vinculação com as comunidades e municípios sob influência, 

buscando constituir-se numa efetiva referência regional, bem como 

propiciar, a nível nacional, a oportunidade de uma graduação em 

Engenharia Civil para quem não consegue cursar presencialmente uma 

graduação. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, base das Competências e 

Habilidades do profissional de Engenharia, direcionam a formulação do 

curso que se alinha às demandas locais e regionais, contribuindo para o 

progresso local e do seu entorno. Em paralelo a estrutura curricular ganha 

importância, visto que é por meio da efetivação do seu escopo que a 
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formação se concretiza, mediante propostas metodológicas, 

evidenciadas em novas práticas emergentes no campo do 

conhecimento, atualizadas e em constante melhoria, constituindo se e 

estabelecendo se com uma forte oportunidade de uma graduação em 

Engenharia Civil. Une se a isso a condição de extrapolação do ambiente 

acadêmico aumentando as oportunidades dos estudantes em 

experimentarem vivências que oportunizam a visão ampla da profissão, 

tornando os aptos a atuar no âmbito nacional e internacional. Dessa 

forma o curso cumpre seu papel de formar profissionais capazes de 

atuarem no mercado de trabalho e no meio social de forma 

diferenciada 

Para a IES o profissional de engenharia civil assume um papel de 

fundamental importância na sociedade, diante do crescimento 

demográfico, da expectativa de vida e da correlata demanda de 

profissionais da área tecnológica na região e arredores, cria-se, portanto, 

uma demanda de mão-de-obra especializada. 

9.2 Engenharia de Produção 

O Engenheiro de Produção gerencia, projeta, planeja e alia 

conhecimentos e habilidades para transformar ideia sem projetos 

executáveis. É atento aos problemas ambientais, sociais e econômicos. 

Ele pode atuar em empresas de qualquer ramo, seja com foco em 

produtos ou serviços, com papel de gerenciar recursos humanos, 

financeiro se materiais para melhoria de processos em geral. 

A carreira do Engenheiro de Produção egresso do Centro 

Universitário Redentor se dá no Planejamento e Controle da Produção, 

Pesquisa Operacional, Gestão Estratégica; na Logística e na Segurança 

do Trabalho. Todas essas áreas demandam profissionais pela 

implantação do complexo do Açu. 

9.3 Administração 

Diante do progresso que a concorrência potencialmente pode 

trazer para qualquer área, a proposta que foi apresentada de mais um 

curso de Administração no município de Itaperuna, nos moldes ao curso 
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apresentado pela UniRedentor na modalidade presencial, visou ainda 

um outro objetivo além do de propiciar ao egresso do ensino médio uma 

liberdade de escolha: apresentar um curso de Administração com uma 

visão Empreendedora, que se diferencia da grande maioria dos Cursos 

de Administração de toda a Região. Além da flexibilidade e praticidade, 

o ensino a distância atende aos princípios de economicidade, uma vez 

alcança uma imensa parcela da população a um custo operacional 

bem mais atrativo quando comparada à modalidade de ensino 

presencial. Somam-se a isso, a velocidade das informações, a interação 

discente/discente e discente/docente e a liberdade, iniciativa e 

autonomia, tão valorizadas no atual contexto do mercado de trabalho. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, base das Competências e 

Habilidades do profissional de Administração, direcionam a formulação 

do curso que se alinha às demandas locais e regionais, contribuindo para 

o progresso local e do seu entorno. Os objetivos específicos do Curso de 

Administração da UniRedentor principalmente no que estabelece o 

estímulo a formação e o desenvolvimento do espírito empreendedor, 

estão coerentes a alinhados com a Pesquisa Nacional sobre o Perfil, 

Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho do Administrador 

realizada pelo CFA em 2015 que bem como suas competências 

profissionais e as habilidades desejadas para este profissional: 

• Desenvolver o espírito empreendedor aliado a uma vertente 

acadêmica bastante forte para que haja um apoio teórico 

consistente na ajuda da tomada de decisões; 

• Gerenciar organizações através da integração das dimensões 

do conhecimento (Técnico / Humano/ Cognitivo e Social) 

analisando de forma crítica os diferentes níveis de inteligência, 

para selecionar, decidir. Avaliar e julgar prioridades e 

oportunidades de negócio; 

• Desenvolver no futuro administrador as habilidades necessárias 

para atuação de forma participativa, não autoritária, sendo 
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mais um elemento facilitador e integrador na busca dos 

resultados; 

• Conjugar formação teórica e prática da administração. A 

intenção é formar administradores com discernimento e 

competência das suas potencialidades, visando o 

gerenciamento do seu próprio desempenho para o exercício de 

soluções criativas. 

 
Assim, entende-se que é salutar dar a oportunidade ao jovem de 

Itaperuna e região de optar por uma profissão ligada ao atual contexto 

econômico, onde se exige uma alta competitividade das empresas e um 

bom funcionamento das organizações públicas e privadas. 

Consequentemente, este curso contribui para o desenvolvimento 

econômico, científico, tecnológico e social da região e do Brasil. 

9.4 Ciências Contábeis 

O curso de Ciências Contábeis apresentado pelo Centro 

Universitário Redentor não pode ser considerado apenas como mais um 

curso de contabilidade (o que já justificaria a existência do curso em 

razão das vantagens trazidas pela livre concorrência), mas sim deve ser 

visto como uma nova proposta de curso de Ciências Contábeis 

fundamentado em premissas específicas e bem peculiares, possibilitando 

ao egresso do Ensino Médio o direito de escolher livremente não somente 

a universidade na qual pretende se graduar, mas também a 

possibilidade de escolher um curso de Ciências Contábeis diferente da 

grande maioria dos cursos de Contabilidade apresentados atualmente. 

O Centro Universitário Redentor visa entregar à sociedade um 

egresso do curso de Ciências Contábeis conforme determina Resolução 

CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004 no seu Art. 4º que versa sobre 

as seguintes competências e habilidades específicas profissionais: 

• Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das 

Ciências Contábeis e Atuariais; 
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• Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade 

contábil; 

• Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o 

desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que 

sejam os modelos organizacionais, aplicando adequadamente 

a legislação inerente às funções contábeis; 

• Desenvolver, com motivação e através de permanente 

articulação, a liderança entre equipes multidisciplinares para a 

captação de insumos necessários aos controles técnicos, à 

geração e disseminação de informações contábeis, com 

reconhecido nível de precisão; 

• Exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das 

funções contábeis, incluindo noções de atividades atuariais e de 

quantificações de informações financeiras, patrimoniais e 

governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos 

administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional 

o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 

gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua 

gestão perante à sociedade, gerando também informações 

para a tomada de decisão, organização de atitudes e 

construção de valores orientados para a cidadania. 

9.5 Tecnólogo em Recursos Humanos 

Diante do cenário organizacional cada vez mais intenso em 

cobranças, prazos definidos e alto desempenho, se faz necessária a 

inserção de profissionais habilitados para potencializar as capacidades 

dos demais colaboradores nas empresas, com isso, aliado as novas 

tecnologias e principalmente, a um novo perfil do estudante, foi 

implantado o curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos EaD 

com a sede em Itaperuna e contando com vários polos de apoio, que 

oferecem o curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos EaD. 

O perfil do curso permite que o aluno aprenda a gerenciar sistemas 

de gestão de pessoas, promovendo com excelência o ingresso de 
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profissionais na empresa, via recrutamento e condução de processos 

seletivos; práticas de treinamento e desenvolvimento (o que inclui 

motivação, negociação, liderança e gerenciamento de conflitos) e 

desenvolve programas para uma melhor qualidade de vida no trabalho. 

Podendo emitir parecer técnico em sua área de formação. 

9.6 Arquitetura e Urbanismo 

Os Arquitetos e Urbanistas exercem papel importante na formação 

das cidades e espaços construídos com acessibilidade, beleza, 

sustentabilidade, economia, segurança e conforto. A cidade é o espaço 

em constante transformação, resultado de atividades e interesses 

diversificados, e tem se traduzido em um cenário caótico e desordenado 

devido à falta de planejamento e de critérios de gestão da paisagem. O 

bacharel em Arquitetura e Urbanismo desenvolve o projeto de casas, 

prédios, espaços internos e externos e coordena a construção, de modo 

que os critérios de estética, conforto e funcionalidades, já estabelecidos, 

apareçam, obedecendo aos regulamentos legais e às normas técnicas. 

São áreas da carreira da Arquitetura e Urbanismo: Tecnólogo em 

Projeção Digital; Especialista em Building Information Modeling (BIM); 

Designer Gráfico de Animação; Pesquisa Científica e Tecnológica; 

Restauro de Edifícios; Comunicação visual; Arquitetura verde; 

Recuperação de edifícios; Paisagismo e Ambientes; Arquitetura de 

Interiores. 

9.7 Teologia 

Teologia é uma ciência que estuda as religiões, seus textos 

sagrados, rituais, dogmas e doutrinas. Estuda o contexto histórico em que 

cada uma está inserida e as tradições religiosas de diferentes grupos 

sociais. O profissional de teologia exerce suas atividades laborativas, 

primeiramente, nas comunidades religiosas de pessoas. São igrejas, 

comunidades, congregações, pontos de pregação – todos espaços de 

reunião de homens e mulheres em torno da expressão da fé e da 

esperança. Nesses espaços, as demandas ao profissional de teologia são 

consideráveis: 
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• A liderança dos processos de organização comunitária; 

• A coordenação dos trabalhos administrativos da comunidade; 

A organização dos espaços de liturgia e de celebração; 

• A transmissão da mensagem teológica baseada em sua 

interpretação crítico- tradicional da fé cristã, com base nas 

Escrituras Cristãs; 

• A intermediação de conflitos de toda ordem, tanto entre os 

próprios membros da comunidade, quanto entre membros da 

comunidade e a sociedade; 

• As operações mediadoras de conflitos pessoais; 

• O atendimento comunitário no nível do aconselhamento 

pessoal, ressalvadas as prerrogativas especificamente atinentes 

ao labor do psicólogo – para o que o profissional de teologia 

deve ter a habilidade de identificar os casos em que se trate da 

demanda do profissional de teologia ou do profissional de 

Psicologia. 

 
O profissional de teologia labora ainda, alternativamente, mas não 

secundariamente, em serviços de capelania – hospitalar, presidiária, 

portuária, funerária. São momentos de experiências-limites, que exigem 

do profissional, habilidade no trato com o humano e com as dimensões 

terapêuticas do discurso religioso. 

Além disso, o profissional de teologia desenvolve suas atividades na 

cátedra, formando outros profissionais de teologia ou moderando 

reflexões de profissionais de outras áreas interessados na perspectiva 

teológica – num contexto interdisciplinar compatível com a demanda do 

século XXI. Na cátedra, o profissional de teologia se impõe maior rigor 

epistemológico na revisão da literatura e nas construções tradicionais da 

Teologia. É o profissional de teologia, nesse ambiente, tanto catalisador 

quanto inquiridor da tradição. 

O profissional de teologia desenvolve atividades relevantes e 

insubstituíveis na área de produção acadêmica. É escrevendo e 
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publicando que o profissional de teologia se apresenta em sua maior 

expressão dialogal, tanto com a tradição quanto com a comunidade 

presente e atuante na sociedade. 

9.8 Educação Física 

Relacionado às práticas do conhecimento humano, o curso de 

Educação Física (Bacharelado) mostra-se voltado às atividades físicas 

direcionadas à saúde, ao lazer, ao esporte e à qualidade de vida em 

diversos contextos e às diversas faixas etárias. Esse estudo, que visa à 

formação do homem como sendo capaz de ser crítico, reflexivo e ético, 

prepara o futuro profissional para intervir profissionalmente e 

academicamente nos mais diversos segmentos de mercado. 

O egresso do curso de Educação Física do Centro Universitário 

Redentor pode atuar em Condicionamento físico, Performance, 

Reabilitação, Esportes, Turismo de aventura, Gestão Esportiva, Ginástica 

laboral, Grupos especiais, Recreação e Lazer melhorando a qualidade 

de vida da comunidade envolvida. 

9.9 Licenciaturas: Letras, História, Geografia e Pedagogia 

Mudanças permanentes ocorridas no Brasil e no mundo nos 

colocam diante de uma nova realidade, inseridos em um mundo cada 

vez mais globalizado, tecnológico e em grande crescimento. Há, 

portanto, um compromisso social se justifica pelas seguintes razões: a 

exigência de profissionais com competência técnica e humanística para 

atender as demandas da área das ciências humanas; a necessidade de 

profissionais aptos para atuarem em equipe de instituições públicas e/ou 

privadas na área; desenvolvimento da profissão, por meio da 

qualificação de profissionais para a prática, o ensino e a pesquisa; a 

importância de formar profissionais responsáveis por prestar um serviço 

relevante e crítico. 

Diante do desafio de garantir uma formação sólida, desenvolvida 

em um espaço de reflexão e produção do conhecimento que seja 

multidisciplinar, transdisciplinar, humanista e que, ao mesmo tempo, dê 

conta dos graus de especialização e de especificidade cada vez mais 
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prementes, tanto frente às novas demandas do mercado de trabalho 

quanto das esferas do conhecimento científico- filosófico e da sociedade 

contemporânea, torna-se de grande relevância os cursos de 

licenciaturas de Letras, História, Geografia e Pedagogia na modalidade 

EaD. 

O profissional licenciado em Letras/Português é um estudioso do 

funcionamento da língua portuguesa, habilitando-o atuar como 

professor, pesquisador, ou em outras áreas da produção e recepção de 

textos: revisor e redator de textos, assessoria em projetos de 

desenvolvimento de estudos linguístico-literários e atividades 

pedagógicas; na organização e elaboração de material didático, no 

planejamento o e execução de cursos na área. 

O licenciado em História estuda o passado humano em seus vários 

aspectos: cultural, social e econômico. Pode atuar como professor no 

Ensino Fundamental 2 e Médio suprindo as carências de professores da 

disciplina na região. O licenciado assessora, pedagogicamente, o 

desenvolvimento de projetos de pesquisas no ensino e na educação 

brasileira, podendo trabalhar, também, com documentação e 

preservação, memória empresarial, autoria e consultoria e pesquisa. 

O licenciado em Geografia pode atuar como professor no Ensino 

Fundamental 2 e Médio. O licenciado assessora, pedagogicamente, o 

desenvolvimento de projetos de pesquisas no ensino e na educação 

brasileira. Pode trabalhar, também, com a geografia de transportes, 

planejamento urbano, geopolítica, entre outros. O curso tem disciplinas, 

que fazem com que o profissional seja amplamente capacitado para 

atuar no mercado de trabalho e supra as carências de professores da 

região. 

O projeto de Lei 6847 de 8 de fevereiro de 2017 (BRASIL, 2017), 

regulamentou a profissão de pedagogo em território nacional, devido ao 

aumento de profissionais na área e a necessidade crescente desse 

profissional num país com tamanha carência de profissionais da 

educação. 
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Houve nos últimos anos uma ampliação da atuação do pedagogo 

no mercado de trabalho, sendo uma das áreas que mais tem crescido 

no país, tornando-se uma área estratégica, por ser responsável pela 

formação dos futuros professores. Este profissional tem sido requerido em 

diferentes setores, sendo que o que mais absorve o profissional ainda é o 

do ensino formal, dentro ou fora da sala de aula. A obrigatoriedade da 

contratação de um pedagogo pelas creches também ampliou o 

mercado para o licenciado. Vem crescendo a procura pelo pedagogo 

em espaços não escolares, como museus, bibliotecas e brinquedotecas, 

onde elabora materiais pedagógicos, desenvolve cursos e atividades 

educacionais e trabalha com treinamento de funcionários. Nas ONGs, 

elabora projetos educacionais, sociais e culturais. 

Outra área com boas perspectivas é a pedagogia hospitalar, na 

elaboração de projetos didáticos e atividades para crianças e jovens 

internados. Grandes resorts contratam o profissional para elaborar 

atividades recreativas e educacionais voltadas aos hóspedes, na maior 

parte das vezes, crianças. Fabricantes de games focados em jogos 

educativos virtuais também têm procurado o profissional, que assessora 

a equipe com conteúdos e metodologias pedagógicas. 

 
Pode-se observar no Gráfico 5 o processo contínuo do crescimento 

da demanda pelo curso de pedagogia, sendo apresentado no censo da 

educação superior como um dos mais procurados, comparando 2009 e 

2017, com alunos ingressantes em instituições públicas e privadas. 
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Gráfico 5: Maiores cursos em número de matriculados 2009 e 2017 em instituições 

públicase privadas, com destaque para o curso de Pedagogia. 

 

Fonte: INEP, Censo da Educação Superior (2017, não paginado) 
 

Percebe-se a crescente demanda por cursos superiores no Brasil e 

principalmente no interior, longe das capitais que tradicionalmente 

concentram as universidades públicas e privadas. Sendo este um fator 

de crescimento dos cursos à distância, por apresentar aos cidadãos com 

menor renda e dificuldades de acesso, a possibilidade de aumentar sua 

escolaridade e alavancar sua carreira. 

10- Estrutura dos Polos de Apoio Presencial 

De acordo com o Artigo 11, da Portaria Normativa nº 11, de 20 de 

junho de 2017, que estabelece normas para o credenciamento da 

Educação a Distância: o polo EaD deverá apresentar identificação 

inequívoca da IES responsável pela oferta dos cursos, manter 

infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada ao projeto 

pedagógico dos cursos a ele vinculados, ao quantitativo de estudantes 

matriculados e à legislação específica, para a realização das atividades 
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presenciais, especialmente: salas de aula ou auditório; laboratório de 

informática; laboratórios específicos presenciais ou virtuais; organização 

dos conteúdos digitais; ambiente para apoio técnico-administrativo; 

recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação, (TIC); sala de 

tutoria; e acervo físico ou digital de bibliografias básica e complementar. 

O Centro Universitário Redentor disponibiliza aos parceiros um 

modelo de polo conforme mostra a Figura 2. 

Figura 2: Estrutura básica dos polos. 

 

Fonte: os autores. 

 

Sendo assim, para a implantação de polos todos os ambientes 

devem possuir acessibilidade, de forma a garantir a circulação e 

permanência de pessoas com deficiência física, visual, auditiva e 

intelectual. Outrossim, aspectos como o mercado de trabalho do 

município e da região, bem como a faixa etária da população que 

ingressa no ensino superior serão levados em conta para o oferecimento 

de uma educação de qualidade nos polos da UNIREDENTOR. 

É notório que este crescimento nacional será realizado a partir da 

experiência e aprendizado das necessidades da sociedade e mercado 

e no processo de operacionalização do ensino a distância pela 

instituição. 

A seguir serão apresentadas características de cada município 

onde foram implantados polos de graduação EaD, baseadas em 

informações disponíveis em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama. 
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10.1 Polo Faculdade Redentor de Campos – Campos dos 

Goytacazes/RJ 

Campos dos Goytacazes está situado no norte fluminense. De 

acordo como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), 

possui uma população de 463.761 habitantes, é a mais populosa cidade 

do interior do estado do Rio de janeiro e o município com a maior 

extensão territorial do estado, ocupando uma área de 4.026 quilômetros 

quadrados. Segundo o IBGE, Campos dos Goytacazes tinha em 2013, o 

sétimo maior PIB do Brasil e é até hoje o segundo maior do estado do Rio 

de Janeiro, sendo a cidade não capital com o maior PIB nacional 

naquele ano. Em 2016 o valor do PIB per capta era de R$35.475,96. Em 

2017, o salário médio mensal era de 2,5 salários-mínimos. 

Localizam-se no município, importantes universidades públicas e 

privadas do estado do Rio de Janeiro como Universidade Estadual Norte 

Fluminense (UENF), Instituto Federal Fluminense (IFF, antigo CEFET- 

Campos), Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento 

Regional da Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Faculdade de Medicina de Campos 

(FMC), Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), Estácio de Sá, 

Universidade Candido Mendes (UCAM), Instituto Superiores do CENSA 

(ISECENSA), Centro Universitário Fluminense (UNIFLU), Faculdade Batista 

Fluminense, e Faculdade Redentor (FACREDENTOR) e por abrigar pelo 

menos 12 escolas de ensino médio na área particular e na área pública 

8 escolas incluindo o Instituto Federal Fluminense. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 15.930 matrículas. 

10.2 Polo Faculdade Redentor de Paraíba do Sul - Paraíba do 

Sul/RJ 

Paraíba do Sul é um município situado na divisa com o estado de 

Minas Gerais, caracterizado como Estância Hidromineral, possuindo 

hotéis e restaurantes de boa qualidade. Hoje o turismo é apontado como 

principal setor a ser desenvolvido com destaque para o ecoturismo, 

turismo religioso e histórico. 
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O município se estende por 580,5 km² e contava com 41.088 

habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 70,8 

habitantes por km² no território do município. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 1.226 matrículas. 

10.3 Polo Faculdade Metropolitana – Queimados/RJ 

Queimados é um município do Rio de Janeiro. Sua população foi 

estimada em 150.319 habitantes, conforme dados do IBGE de 2019. 

Ocupa uma área de 76,921 km², integrando a Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro. A cidade está a 50 km da Capital do estado, a cidade do 

Rio de Janeiro. O Distrito Industrial de Queimados, é considerado um dos 

mais importantes do estado, pois está localizado próximo as cidades do 

Rio de Janeiro, São Paulo e do Porto de Itaguaí e Porto do Rio de Janeiro, 

além da proximidade de rodovias importantes do Estado, como o Arco 

Metropolitano do Rio de Janeiro e a Rodovia Presidente Dutra. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 6.730 matrículas. 

10.4 Polo Leopoldina – MG 

Leopoldina pertence à Zona da Mata Mineira, está localizada a 

sudeste da capital do estado, distando desta 322 quilômetros. Sua 

população é estimada em 

53.145 habitantes (IBGE, 2016). 

Leopoldina tem o setor de serviços e a indústria como principais 

atividades econômicas, os quais representam, respectivamente, 65% e 

17% do PIB do município. Na indústria, destacam-se a fabricação de 

têxteis, artigos de vestuário, alimentos e bebidas, produtos de metal, 

artigos de borracha e plástico e minerais não-metálicos. Atualmente, 

desenvolve-se no município o turismo ligado à natureza. Em 2017, o salário 

médio mensal era de 1.7 salários-mínimos. 

O município conta com nove instituições de ensino médio (seis 

públicas) e cinco de ensino superior, sendo duas públicas. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 1.948 matrículas. 
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10.5 Polo Presidente Kennedy – ES 

Presidente Kennedy localiza-se no extremo sul do estado do Espírito 

Santo. Sua população estimada para 2019 pelo (IBGE) era de 11574 

habitantes. Possui uma área de 583,933 km². Presidente Kennedy é uma 

das cidades menos populosas do Espírito Santo, porém com o maior PIB 

per capita do país em grande parte devido a explorações em alto mar 

da chamada camada pré-sal no Oceano Atlântico pela Petrobras e 

outras empresas do ramo. O município possui a maior reserva de petróleo 

marítima do Espírito Santo, com cerca de 1,9 bilhões de barris. Presidente 

Kennedy futuramente tem grandes chances de se tornar a nova capital 

brasileira do petróleo, por ter grande produção em alto-mar, estão 

instaladas grandes empresas na área do petróleo, minério e portos como 

a Petrobras, Chevron (Texaco), Shell, Samarco e a Vale. Todavia, 

continua sendo um município com muita pobreza e desigualdade, 

carecendo de investimentos e de mão-de-obra especializada. Em 2017, 

o salário médio mensal era de 2,4 salários-mínimos. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 297 matrículas. 

10.6 Polo Cabo Frio – RJ 

Cabo Frio é a cidade da região dos lagos com maior economia e 

exerce determinada influência no cenário estadual. A cidade se 

consolidou como um influente polo turístico, e é importante parte da rota 

de turismo fluminense, sendo o principal destino da chamada Costa do 

Sol. Possui uma população de 186227 habitantes. Em 2017, o salário 

médio mensal era de 2,0 salários-mínimos. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 6.372 matrículas. 

10.7 Polo Rio das Ostras – RJ 

Rio das Ostras é um município brasileiro das Baixadas Litorâneas, no 

estado do Rio de Janeiro. Sua população em 2018 era de 105.676 

habitantes (IBGE). Dotado de belas praias, tem recebido altos 

investimentos aplicáveis em infraestrutura provenientes dos royalties 

concedidos pela Petrobras na área em questão. 
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Em 2017, o salário médio mensal era de 3,5 salários-mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

21,7%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as 

posições 6 de 92 e 32 de 92, respectivamente. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 4.748 matrículas. 

10.8 Polo Macaé – RJ 

Macaé é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, 

situado a 180 quilômetros a nordeste da capital do Estado. Sua 

população é de 256.672 habitantes estimada para 2019. Possui uma área 

total de 1.215,904 km². É conhecida como a Capital Nacional do 

Petróleo. 

Com o estímulo da prefeitura à retomada de empregos, após a 

crise econômica do país e da Petrobrás, a cidade experimenta em 2018 

um ponto de inflexão nas demissões e iniciou 2019 com movimento 

inverso: o primeiro ano de saldo positivo de empregos, desde 2015, 

segundo o CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 

Um levantamento da produção de óleo e gás nacional, atualizado 

pela ANP em maio de 2019 indica que o pós-sal, concentrado na Bacia 

de Campos, gerou 1.367 milhões de barris, o que representa 40% da 

produção nacional. Para desenvolvimento de projetos e ampliação da 

capacidade produtiva, a Petrobras anunciou que vai investir US$ 21 

bilhões na Bacia de Campos nos próximos cinco anos, o que deve gerar 

indiretamente emprego, renda e royalties para a cidade. 

Em 2017, o salário médio mensal era de 6,4 salários-mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

48,9%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as 

posições 1 de 92 e 1 de 92, respectivamente. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 8.647 matrículas. 

10.9 Polo Volta Redonda – RJ 

Volta Redonda está situada no Sul Fluminense, também é 

conhecida como a "Cidade do Aço", por abrigar a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN). Sua população estimada para 2019 era de 
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273.012 habitantes, distribuídos em uma área de 182,105 km², o que a 

torna a maior cidade do Sul Fluminense e a terceira maior do interior do 

estado. 

Volta Redonda está em uma região estratégica, a 321 km da 

cidade de São Paulo, maior metrópole do Brasil, e a 131 km da cidade 

do Rio de Janeiro, segunda maior metrópole nacional e capital 

fluminense. Também está próxima de cidades- polos regionais de outros 

estados, como Juiz de Fora (181 km) e São José dos Campos (229 km) e 

de outras cidades importantes, como Angra dos Reis (93 km), Taubaté 

(189 km), Petrópolis (149 km), Resende (51 km), Cabo Frio (280 km), dentre 

outras. Possui o quarto mais alto IDH entre os municípios fluminenses. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 10.049 matrículas. 

10.10 Polo Angra dos Reis – RJ 

Angra dos Reis é um município brasileiro situado no sul do estado 

do Rio de Janeiro. Sua população estimada em 2017 pelo IBGE, era de 

194.619 habitantes. Sua importância atual dá-se pelo fato de ter, como 

instalação subordinada, o terminal marítimo da Baía da Ilha Grande 

(TEBIG), da Petrobras. Além disso, sedia atualmente as únicas usinas 

nucleares em funcionamento no Brasil. Atualmente, devido à beleza de 

suas praias e das regiões próximas, Angra virou ponto forte do turismo não 

só estadual, mas também nacional. Possui 97 ilhas, sendo a maior de 

todas denominada de Ilha Grande. A maior parte da cidade é cercada 

por morros, o que contribuiu para que, no início de 2010, várias 

residências e pousadas sofressem com os efeitos de deslizamentos. Assim 

há uma grande demanda por obras civis. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 6.436 matrículas. 

10.11 Polo Barra Mansa – RJ 

O município de Barra Mansa apresenta a segunda maior 

população da mesorregião Sul Fluminense, possui mais de 528 unidades 

industriais, um grande entroncamento ferroviário, rodoviário e fluvial. 

Situa-se em uma região privilegiada, próxima às duas maiores metrópoles 

brasileiras: Rio de Janeiro e São Paulo. Está próximo também a centros 
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econômicos regionais como São José dos Campos, Juiz de Fora e Volta 

Redonda. 

O município conta com uma ocupação de mão-de-obra de 

aproximadamente de 15 mil pessoas, o setor industrial apresenta 

crescimento de micro e pequenas empresas, responsáveis por 60% dos 

empregos nesta área. Levando-se em conta a proximidade entre os 

municípios e a facilidade de locomoção criada por estes fatores, o setor 

industrial da região tornou-se um dos mais importantes do estado do Rio 

de Janeiro, dados o grande porte das instalações e a consequente 

presença das empresas fornecedoras de insumos, das prestadoras de 

serviços e das que terceirizam as operações das grandes empresas. A 

economia de Barra Mansa é uma das maiores do estado do Rio de 

Janeiro. O município exibe uma renda per capita acima da média 

nacional, e possui um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

considerado elevado pelo PNUD. É sexta no ranking de melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH-M) entre os municípios fluminenses. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 4.890 matrículas. 

10.12 Polo Nova Friburgo – RJ 

Nova Friburgo é localizada na região serrana do Rio de Janeiro. Sua 

população estimada em 2018 é de 190.084 habitantes, distando 136 km 

da capital fluminense. Ocupa uma área de 933,414 km². As principais 

atividades econômicas são baseadas em: indústria metalúrgica, moda 

íntima, olericultura, caprinocultura e indústria (têxteis, vestuário) e turismo. 

Nos últimos anos, várias instituições de ensino superior têm instalado 

novas unidades no município de Nova Friburgo, contribuindo para a 

mudança do seu perfil industrial para estudantil. Dentre elas pode-se 

destacar um campus regional da UERJ, o Instituto Politécnico, contando 

com cursos de engenharia da computação e mecânica, bem como pós- 

graduação com mestrado e doutorado, CEFET/RJ, que conta com os 

cursos de engenharia elétrica, turismo, sistema de informação e física, 

bem como pós-graduação, Universidade Estácio de Sá, Universidade 

Cândido Mendes e Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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Matrículas no ensino médio em 2018: 5.938 matrículas. 

10.13 Polo Teresópolis – RJ 

Teresópolis localiza-se a norte da capital do estado, distando desta 

cerca de 75 km. Ocupa uma área de 770,601 km², sendo que 11,3400 km² 

estão em perímetro urbano. É a cidade mais alta do estado do Rio de 

Janeiro e uma das de clima mais frio. Sua população, conforme é de 

182.082 habitantes, sendo o 19º mais populoso do estado (IBGE, 2018). No 

Produto Interno Bruto (PIB) de Teresópolis, destaca-se a área de 

prestação de serviços, ou setor terciário. Em 2014, o salário médio mensal 

de todo município era de 2,2 salários-mínimos. Havia 5347 unidades locais 

e 5154 empresas atuantes. 

O município conta com escolas em todas as suas regiões. A 

população da zona rural tem fácil acesso a escolas em bairros urbanos 

próximos em razão da alta taxa de urbanização. Nos últimos anos, várias 

instituições de ensino superior instalaram novas unidades em Teresópolis, 

contribuindo para a mudança do seu perfil industrial para estudantil. O 

município conta com uma infraestrutura urbana deficiente, assim como 

a maioria das cidades em desenvolvimento. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 5.953 matrículas. 

10.14 Polo Petrópolis – RJ 

Petrópolis é um município localizado na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro, conhecida como Cidade 

Imperial. Ocupa uma área de 795,798 km², sua população no ano de 

2018 era de 305687 habitantes segundo a estimativa do IBGE. Além de ser 

a maior e mais populosa cidade da Região Serrana Fluminense e da 

Região Geográfica Intermediária de Petrópolis, também detém o maior 

PIB e IDH da região. Petrópolis é a cidade mais segura do estado do Rio 

de Janeiro e a sexta cidade mais segura do Brasil, segundo classificação 

do IPEA para cidades de médio e grande portes. Petrópolis é a sede do 

Laboratório Nacional de Computação Científica, uma unidade de 

pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 10.604 matrículas. 
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10.15 Polo Itaboraí – RJ 

Itaboraí é um município que pertence à Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro e sua população em 2018, era de 218.008 habitantes. As 

principais atividades econômicas do município são: Manufatura 

cerâmica (decorativa e utilitária), Fruticultura, Agricultura de subsistência, 

Apicultura, Pecuária extensiva, Extrativismo mineral, Indústria e Setor 

terciário (comércio e serviços). 

Em 2017, o salário médio mensal era de 2,1 salários-mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

13.3%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as 

posições 32 de 92 e 75 de 92, respectivamente. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 6.860 matrículas. 

10.16 Polo Serra – ES 

Serra é um município brasileiro do estado do Espírito Santo. É o mais 

populoso município do estado com 507.598 habitantes (IBGE, 2018), num 

dos maiores índices de crescimento demográficos registrados no país. 

Não obstante seu surpreendente crescimento populacional, o município 

tornou-se hoje uma das cidades mais prósperas do país. Pertence à 

Região Metropolitana de Vitória e está situado 27 quilômetros ao norte 

da capital do estado, localizado na Microrregião de Vitória e na 

Mesorregião Central Espírito-Santense. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 14.239 matrículas. 

10. 17 Polo Cariacica – ES 

Situado na Região Metropolitana de Vitória, Cariacica possui área 

de 280 km2 e limita-se ao norte com Santa Leopoldina, a oeste com 

Domingos Martins, ao sul com Viana e a Leste com as cidades de Vila 

Velha, Serra e Vitória. A localização privilegiada transforma Cariacica em 

um grande elo entre o litoral e a região serrana do Espírito Santo, sendo 

cortada pelas rodovias BR 262 e BR 101. 

A economia é voltada para o setor terciário, comércio exterior e 

indústrias. O bairro de Campo Grande é considerado o maior shopping a 

céu aberto do estado do Espírito Santo. Cariacica possui o maior porto 
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seco da América Latina, além de várias empresas de logística. O Grupo 

Águia Branca, um dos maiores grupos empresariais do país é destaque 

no município, bem como a fábrica da Coca-Cola, a empresa Arcelor 

Mittal Cariacica e o Grupo Coimex. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 14.239 matrículas. 

10.18 Polo Vila Velha – ES 

Vila Velha pertence à Região Metropolitana de Vitória e ocupa 

uma área de 209,965 km², sendo que 54,57 km² estão em perímetro 

urbano, e a população em 2018 foi estimada pelo IBGE em 486.208 

habitantes, o que faz do município o segundo mais populoso do Espírito 

Santo, atrás apenas da Serra. Atualmente, tem um grande porte 

industrial, e é o segundo maior centro comercial do estado, depois da 

capital, Vitória. Possui 32 quilômetros de litoral. Dentre as 47 instituições de 

ensino médio, 18 pertencem à rede pública estadual e 29 às redes 

particulares. 

O Terminal Portuário de Vila Velha é um dos maiores do Sudeste 

brasileiro, sendo o estado uma área privilegiada para o desenvolvimento 

da atividade, por localizar-se na porção central do Brasil e ter fácil 

conexão com o resto do país. Dele, são exportados, para vários estados 

e países, produtos siderúrgicos, mármores e granito, café, automóveis, 

granéis sólidos, bobinas de papel e celulose. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 12.821 matrículas. 

10.19 Polo Cachoeiro do Itapemirim – ES 

Principal centro econômico do sul do Espírito Santo, Cachoeiro de 

Itapemirim é o segundo polo mais importante do estado, depois de 

Vitória, a capital. Sua população é de 220.000 habitantes, sendo o mais 

populoso município capixaba fora da Região Metropolitana de Vitória. 

Cachoeiro possui uma das maiores jazidas de mármore do Brasil e 

é um centro internacional de rochas ornamentais, sendo o responsável 

pelo abastecimento de 80% do mercado brasileiro de mármore. A 

cidade é berço de grandes empresas com destaque para a Viação 

Itapemirim, sendo atualmente um centro de extrativismo e 
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beneficiamento mineral. Na indústria sobressai a produção de cimento, 

calçados e laticínios, havendo também significativa pecuária e 

cafeicultura. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 5.782 matrículas. 

10.20 Polo Muriaé – MG 

Muriaé localiza-se na Zona da Mata Mineira e sua população 

estimada em 2018 era de 108.113 habitantes (IBGE). A maior parte do 

produto interno bruto do município de Muriaé é relativa ao setor terciário, 

o qual dota a cidade de uma boa infraestrutura de serviços. A indústria 

também tem papel de destaque, principalmente a indústria da moda, 

tendo conhecimento que Muriaé é o 4º maior polo têxtil de Minas Gerais, 

que vem se consolidando como importante referência do setor 

confeccionista brasileiro, investindo em máquinas e equipamentos 

modernos, no desenvolvimento de produtos, em pesquisa, utilização de 

tecidos inovadores e, principalmente, em design. Outras indústrias, como 

as de produção de alimentos e bebidas e montagem de veículos, 

completam o parque industrial muriaeense. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 3.874 matrículas. 

10.21 Polo Palmas - TO 

Palmas é a última cidade do século XX completamente planejada 

para ser a capital do estado do Tocantins. O município caracteriza-se por 

ter a melhor qualidade de vida entre as capitais e municípios do norte 

brasileiro. O crescimento de Palmas foi demasiado durante a década de 

1990. Em 1991 a cidade tinha uma população de 24.261 habitantes. No 

ano de 2000, a cidade já contava com 130.528 habitantes. Sua 

urbanização também cresceu nos últimos anos. Apesar de uma 

desaceleração, Palmas tem um crescimento econômico de 8,7%, maior 

do que o índice nacional e do estadual. 

A economia é predominantemente formal. As microempresas são 

as mais comuns no município, sendo que elas compõem mais de 80% das 

4.394 empresas palmenses. A cidade possui quatro distritos industriais, 

sendo eles o Distrito Industrial de Palmas, o Distrito Industrial Tocantins I, o 
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Distrito Industrial Tocantins II e o Distrito Industrial de Taquaralto. Todos eles 

ficam localizados às margens das rodovias TO- 050 e TO-010. O 

desenvolvimento de Palmas fez com que se tornasse uma cidade- polo, 

cuja influência socioeconômica abrange, além de todo o estado do 

Tocantins, o sudeste do Pará, o nordeste do Mato Grosso e do sul do 

Maranhão. 

Os resultados do índice de Desenvolvimento de Educação Básica 

(IDEB) 2015, divulgados pelo Ministério da Educação, revelam que Palmas 

alcançou a meta inicialmente prevista pelo Ministério da Educação para 

2021. O Ministério da Educação (MEC) concedeu ao município de 

Palmas o "Selo Município Livre de Analfabetismo". A cidade está entre os 

207 municípios que atingiram mais de 96% de alfabetização e, com esse 

documento, o MEC reconhece o esforço realizado, principalmente, com 

jovens e adultos acima de 15 anos. 

Matrículas no ensino médio em 2018: 12.882 matrículas. 

11- Precificação do Ensino Superior 

Os valores cobrados pelas IES devem ser de acordo com o seu 

posicionamento estratégico no mercado educacional. Instituições com 

posicionamento Premium (aquelas com excelente desempenho 

acadêmico) costumam ter os valores mais elevados. 

O gráfico 6 mostra os valores segmentados em quartis para os 

cursos mais demandados, variando de R$ 572,46 (valor mínimo), o valor 

mediano de aproximadamente R$ 800,00 e o valor máximo em torno de 

R$ 1.098,00. 
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Gráfico 6: Distribuição da Variabilidade dos Valores das Mensalidades dos cursos 

presenciais no Brasil, de 2012 a 2019. 

 

Valores corrigidos pelo IPCA desconsiderando cursos de Medicina e o estado do RS. 

Valores atípicos da série de dados, apresentando grande discrepância. 

Fonte: PESQUISA HOPER DE MENSALIDADES (2019, não paginado) 

 

Segundo Censo EaD (2018), o percentual de instituições que afirma 

cobrar entre R$ 500,00 a R$ 1.000 por mês é muito maior entre os cursos 

presenciais (22,58%) do que entre os totalmente a distância (6,7%) e 

semipresenciais (8,91%). Entre as faixas acima de R$ 500,00, cursos 

semipresenciais sempre apresentam maior frequência de resposta do 

que os totalmente a distância; já entre os cursos com valores abaixo de 

R$ 500,00, pode ser observado o inverso. Cursos que custam entre R$ 

1.000,00 e 3.500,00 são bastante frequentes entre os presenciais (de 9,09% 

a 18,48%), e somente de 1,09% a 3,27% de cursos totalmente a distância 

e semipresenciais caem nessa faixa. Existem cursos semipresenciais 

(0,83%) e presenciais (7,33%) que cobram mais de R$ 3.500,00, mas não 

há cursos totalmente a distância nessa faixa. Os valores estão descritos 

no gráfico 7. 
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Gráfico 7: Percentual de instituições por faixa de valor mensal médio dos cursos 

totalmentea distância, semipresenciais e presenciais, com valores arredondados. 

 

Fonte: CENSO EAD (2018, não paginado) 
 

12- Conclusão 

Os cursos oferecidos na modalidade EaD do Centro Universitário 

Redentor buscam atender toda a população da região de influência da 

sede Itaperuna e das cidades do entorno da sede e das três unidades da 

Faculdade Redentor mantidas pela Sociedade Universitária Redentor, 

que dependem de deslocamento em torno de 100 Km de distância para 

estudar. A abertura dos 21 polos se justifica, pois, além de evitar o 

desgaste físico dos estudantes até a sedes, principalmente em horas de 

viagem noturna, reduz e muito os gastos com transporte, alimentação, 

além de investir no próprio município mantendo os egressos atuantes em 

sua área de formação, através de parcerias com empresas públicas e 

privadas, além das prefeituras de seu entorno. Os municípios polos, em 

sua maioria, pertencem a uma região que possui um perfil de alunos que 

trabalham em regime de escala, muitos embarcados vinculados a 

empresas do ramo petrolífero, com rotina de trabalho quinzenal, o que 

os impossibilita de frequentar um curso presencial. 

Os valores de mensalidades aplicados pelo Centro Universitário 

Redentor são aplicáveis a renda per capta dos municípios, oferecendo 

a possibilidade de formação profissional aos alunos egressos do ensino 

médio e como consequência de uma formação adequada as 

demandas do mercado, o progresso e o desenvolvimento regional. 
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Da mesma forma, a população com Ensino Superior completo nos 

municípios polo evidencia a necessidade da oferta diversificada de 

cursos nas áreas tecnológica, bacharelado e licenciaturas, cabendo 

uma formação que promova o desenvolvimento sociocultural, e uma 

análise mais complexa da realidade, conforme a missão, a visão e os 

valores do Centro Universitário Redentor. 

 
Itaperuna, 30 de setembro de 2019. 

(atualização) 
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APRESENTAÇÃO 

 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional constitui uma forma de 

expressão da autonomia universitária, enquanto expressa capacidade de 

planejar, replanejar, projetar e consolidar ações de resultados positivos. É, 

também, uma forma permanente de revisão e avaliação com a participação de 

todos os segmentos da universidade. Planejamento e avaliação são, portanto, um 

processo contínuo e gradual de construção e reconstrução. 

 

A dinamicidade do mundo atual exige que a Instituição de Ensino 

Superior responda, de forma rápida e criativa, às novas exigências, visando a 

formar profissionais inovadores, criativos e adequados aos novos mercados de 

trabalho demandados. Além disso, o cenário atual nos obriga a rever objetivos e 

metas a curto e médio prazos. Portanto, os desafios a serem enfrentados pelo 

Centro Universitário Redentor, nos próximos anos, impõem replanejamento 

permanente, como ferramenta de apoio estratégico ao funcionamento da 

Instituição. 

 

Assim, apresentamos a seguir a reelaboração do “Quadro 8 - 

Programação de abertura de cursos de Graduação na Modalidade EaD” (p. 79- 

80), bem como a inserção do “Quadro 9 .1 – Programa de abertura de polos à 

distância” (p. 81). 



 

Quadro 8: Programação de abertura de cursos de Graduação na Modalidade EaD. 

 
Nome do Curso Habilitação Modalidade N° de 

Vagas 
Abrangência 
Geográfica 

Pólos de 
apoio 

presencial 

Ano 
previsto 
para a 

abertura 

Construção Civil Curso 
Superior de 
Tecnologia 

(CST) 

EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 
Redentor – 
SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2022 

Direito Bacharelado EaD 1000 Nacional Centro 

Universitário 
Redentor – 

SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2021 

Enfermagem Bacharelado EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 
Redentor – 
SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2021 

Fisioterapia Bacharelado EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 

Redentor – 
SEDE e em 
todos os 

pólos no 
item 3.1. 

2023 

Fonoaudiologia Bacharelado EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 
Redentor – 
SEDE e em 

todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2023 

Nutrição Bacharelado EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 
Redentor – 

SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2022 

Negócios Digitais Curso 
Superior de 
Tecnologia 

(CST) 

EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 
Redentor – 
SEDE e em 

todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2022 

Análise e 
Desenvolvimento 

de Sistemas 

Curso 
Superior de 

Tecnologia 
(CST) 

EaD 1000 Nacional Centro 
Centro 

Universitário 
Redentor – 
SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2022 



 

Engenharia Elétrica Bacharelado EaD 1000 Nacional Centro 

Universitário 
Redentor – 
SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2022 

Engenharia 
Mecânica 

Bacharelado EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 

Redentor – 
SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2022 

Laticínios Curso 
Superior de 
Tecnologia 

(CST) 

EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 
Redentor – 

SEDE e em 

todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2023 

Gestão Hospitalar Curso 
Superior de 

Tecnologia 
(CST) 

EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 

Redentor – 
SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2022 

Design do Produto Curso 
Superior de 
Tecnologia 

(CST) 

EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 
Redentor – 

SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2023 

Design de 
Interiores 

Curso 
Superior de 
Tecnologia 

(CST) 

EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 
Redentor – 
SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2023 

Produção de 
Multimídia 

Curso 
Superior de 
Tecnologia 

(CST) 

EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 
Redentor – 
SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2023 

Empreendedorismo Curso 

Superior de 

Tecnologia 
(CST) 

EaD 1000 Nacional Centro 

Universitário 

Redentor – 
SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2022 

Gerontologia Curso 
Superior de 

Tecnologia 
(CST) 

EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 

Redentor – 
SEDE e em 
todos os 
pólos no 
item 3.1. 

2023 

Saúde Coletiva Bacharelado EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 

Redentor – 
SEDE e em 

2022 



 

todos os 

pólos no 
item 3.1. 

Estética e 
Cosmética 

Curso 
Superior de 
Tecnologia 

EaD 1000 Nacional Centro 
Universitário 
Redentor – 

2023 

 (CST)    SEDE e em  

     todos os  

     pólos no  

     item 3.1.  

 

 
 

Quadro 9.1: Programação de abertura de polos - Quantitativo de polos à distância 
por ano de previsão do PDI. 

 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

0 (zero) 0 (zero) 26 (vinte e seis) 15 (quinze) 15 (quinze) 

 

 

 

 

Justificativa para nova proposta: 

 

A reelaboração dos quadros acima propostos considera a oportunidade da IES 

refletir sobre seu posicionamento atual no mercado e na região de atuação, sobre 

suas escolhas em termos de conjunto de cursos e áreas de atuação e sobre as 

condições do quadro de recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos 

disponíveis à sua atuação, associada à reflexão também quanto a seu futuro e a 

que caminhos poderá (e deverá ou não) adotar. 

 

O presente aditamento encontra-se aprovado pelo Conselho Superior do Centro 

Universitário Redentor. 

 

Itaperuna/RJ, 01 de outubro de 2020. 



 

 


