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Victor Ranieri Bomfim Sampaio de Araujo 
Docente 
 
Adriana de Lima Mendonça 
Docente 
 
Marcia Cristiane Mendes de Gouveia 
Coordenadora do Núcleo de Gente e Carreira 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do Centro Universitário 

Tiradentes constitui-se e m uma importante ferramenta de gestão institucional, 

elaborado por meio de um planejamento estratégico, que decorreu de um processo 

de construção numa perspectiva democrática e coletiva, envolvendo a representação 

de todos os segmentos que integram o corpo social da Instituição, docentes, gestores, 

técnicos administrativos e estudantes. Somente dessa maneira foi possível 

estabelecer objetivos estratégicos que cooperam para a melhoria contínua da 

Instituição e contribuem com o desenvolvimento social do estado de Alagoas e região. 

O planejamento definido para a consecução desses objetivos está 

permanentemente atrelado a um processo contínuo de avaliação, que permitirá 

acompanhar a sua execução, observando metas, estratégias e indicadores de 

cumprimento e, quando necessário, introduzindo ajustes no planejado. Com isso, a 

Instituição responderá às mudanças e consequentes novas demandas do seu meio 

de atuação. O presente PDI é revestido de uma especial importância, pois expressa 

o coroamento de um processo de consolidação da instituição na qualidade de Centro 

Universitário. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

A mantenedora do Centro Universitário Tiradentes é a Sociedade de Educação 

Tiradentes Ltda., SET, – instituição educacional privada com fins lucrativos para os 

seus associados, de acordo com Estatuto Original, registrado no Cartório de Registro 

Civil das pessoas jurídicas 10° ofício sob n° 2232, livro A – 15 em 9 de dezembro de 

1971, Aracaju, SE, CNPJ: 13.013.263/0001-87. A SET possui seu Estatuto registrado 

no 10º Ofício - Cartório de Registros de Títulos, Documentos e das Pessoas Jurídicas 

da Comarca de Aracaju - SE, sob nº 22.451, livro A/3 às fls 15 verso, em 23 de fevereiro 

de 2001. 

A história do que hoje é a SET se inicia com a fundação do Colégio Tiradentes, 

criado pela família Uchôa de Mendonça no ano de 1962, até os dias de hoje sócios 

proprietários exclusivos da SET. Em 9 de dezembro de 1962, nove meses após a 

criação do Colégio Tiradentes, que se localizava na Rua Laranjeiras no bairro do 

Centro em Aracaju - SE, teve início a oferta dos cursos profissionalizantes de 

Contabilidade e Pedagógico, sendo esses de primeiro e segundo graus. 

            Ampliando suas atividades e atuação na educação, em 1972 a 

mantenedora, após aprovação do projeto da então Faculdades Integradas 

Tiradentes pelo MEC, implantou os cursos de Administração, Ciências Contábeis 

e Ciências Econômicas no estado de Sergipe. Em 25 de agosto de 1994, as 

Faculdades Integradas Tiradentes foram reconhecidas como Universidade pela 

Presidência da República e pelo Ministério da Educação, passando a denominar-se 

Universidade Tiradentes, por meio da Portaria Ministerial nº 1.274, publicada no 

diário oficial da União nº 164. Atualmente, esta instituição possui cursos de graduação 

nas modalidades presencial e a distância, em diversas áreas do conhecimento e 

também na pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, cursos esses ofertados no 

campus da capital e do interior do estado de Sergipe. 

A partir da experiência exitosa e consolidada em Aracaju e outras cidades 

sergipanas, a mantenedora decidiu expandir suas atividades educacionais para o 

vizinho estado de Alagoas. Credenciada pela Portaria nº 963 de 28 de abril de 2006 

a  Faculdade Integrada Tiradentes – Fits, foi instalada no município de Maceió, 

sendo mantida pela Sociedade de Educação Tiradentes Ltda., com a oferta inicial dos 

cursos de Serviço Social, Administração e Ciências Contábeis. Visando o 

desenvolvimento e a aprendizagem continuada na formação de recursos humanos, 
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passou a desenvolver programas de pós-graduação Lato Sensu em diversas áreas do 

conhecimento. 

Até o segundo semestre de 2011 a Fits ofertou um total de 13 cursos de 

graduação: Enfermagem, Fisioterapia, Ciências Biológicas (Licenciatura), 

Biomedicina, Psicologia, Serviço Social, Direito, Ciências Contábeis, Administração, 

Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda, Engenharia Ambiental e Sanitária e o curso tecnológico de Gestão de 

Recursos Humanos.  

Mesmo ainda na qualidade de faculdade, a instituição buscou desde o início de 

sua atuação pautar suas atividades pela articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão, a qual se consubstancia na reavaliação dos currículos; das metodologias; 

dos processos de avaliação; na incorporação das mais recentes teorizações; na 

preocupação com as demandas do mercado de trabalho e com as necessidades 

emanadas da sociedade. Para tanto, além de apontar para a implantação de novos 

cursos e para a introdução de tecnologias de ponta em todos os processos, 

também tem buscado realizar atendimentos à comunidade alagoana nas áreas de 

saúde, educação e cultura, desencadeando uma série de ações que favorecem a 

ampliação dos aportes sociais e culturais onde tem seu espectro de atuação. Com a 

transformação da Fits em Centro Universitário no ano de 2014, a IES manteve a 

direção no sentido de propiciar o contínuo aperfeiçoamento de suas atividades 

acadêmicas, de gestão e responsabilidade social. 

Para oferecer uma formação acadêmica e profissional de excelência aos seus 

alunos, o Centro Universitário Tiradentes conta com um corpo docente e técnico-

administrativo qualificado, uma eficiente estrutura organizacional e uma infraestrutura 

moderna, dotada com tecnologia de ponta, elementos esses adequados ao 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Atendendo aos requisitos do Decreto 5.296/2004, o Centro Universitário 

Tiradentes viabiliza as condições de acesso de todos os usuários às instalações 

gerais da instituição, inclusive, as pessoas com deficiências. São disponibilizados 

elevadores, rampas de acesso, portas com sinalização em braile, vagas de 

estacionamento, piso tátil para deficiente visual, banheiros e barras de fixação, 

possibilitando o deslocamento dos que possuem dificuldade motora ou visual, 

inclusive com monitores para auxiliar estes usuários. 
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É relevante destacar que a Instituição investiu e permanece realizando a 

adequação de todos os prédios para pessoas com deficiências. Tais ações denotam 

o compromisso da Instituição para garantir o acesso e a permanência de todos 

os usuários no campus, independentemente de sua condição física, seja aluno 

ou colaborador, no sentido de promover a inclusão de forma qualitativa no tempo 

em que estiverem na IES.         

Chama atenção o aspecto do rápido crescimento da oferta de cursos pela 

instituição não ter comprometido as avaliações recebidas pelos cursos quando de seus 

reconhecimentos. Do total de cursos que já tiveram seu reconhecimento pelo MEC, a 

quase totalidade possui conceitos entre 4 ou 5, e apenas 1 curso obteve conceito 3.  

Em dezembro de 2015, a Instituição recebeu autorização da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) para implantação do 

Mestrado em “Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas”, obtendo 4 na 

autorização. O curso começou as aulas de sua primeira turma no início de 2016, já 

tendo formado os primeiros mestres em 2018. Em 2018, recebeu autorização da 

CAPPES para o curso de doutorado, que se iniciará no primeiro semestre de 2019. 

No tocante aos seus conceitos institucionais, a partir das avaliações externas, 

a IES tem obtido índices que demonstram a coerência e o êxito entre seus princípios 

e ações, especialmente considerando o curto tempo de existência da Instituição. 

Abaixo apresentamos uma tabela com os resultados do Índice Geral de Cursos (IGC) 

a partir do credenciamento como Centro Universitário:  

 

Tabela 1- IGC do Centro Universitário Tiradentes de 2014 a 2017 

 

ANO 

CONCEITO IGC 

IGC (CONTÍNUO) IGC (FAIXA) 

2014 2,772 3 

2015 2,8682 3 

2016 2,9171 3 

2017 2,9625 4 

 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/igc 
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        Nos anos de 2016 e 2017, o Centro Universitário Tiradentes obteve o melhor 

índice de IGC entre todas as instituições de ensino superior do estado de Alagoas. A 

consolidação do Centro Universitário Tiradentes, que se expressa pela qualidade 

dos resultados que vem sendo alcançados, credita, agora, o pleito de 

recredenciamento de Centro Universitário. 

Ao longo do desenvolvimento das atividades do Centro Universitário Tiradentes 

no período de vigência deste PDI, 2019-2023, a IES será conduzida por seu 

Regimento Geral e Estatuto Internos, pela legislação de ensino superior e, no que 

couber, pelo Estatuto da Mantenedora. 

Como demonstração da assertividade das ações, do reconhecimento da 

sociedade e da relevância da Instituição para o desenvolvimento regional, até o 

primeiro semestre de 2018, o Centro Universitário Tiradentes possuía um total de 

9.700 (nove mil e setecentos) discentes regularmente matriculados nos cursos de 

graduação e pós-graduação ofertados. Esses discentes são oriundos 

majoritariamente do município de Maceió, embora também seja expressivo um grande 

número residente em diversos municípios do estado de Alagoas, tais como Marechal 

Deodoro, Murici, Maragogi, Boca da Mata, Matriz do Camaragibe, Porto Calvo, 

Coruripe, Rio Largo, Japaratinga, São Luiz do Quitunde, Arapiraca, entre outros. 

A essência do planejamento que norteia as ações desenvolvidas pelo Centro 

Universitário Tiradentes busca estabelecer estratégias para atingir patamares de 

desenvolvimento cuja qualidade dos seus processos de formação seja 

inquestionável, tanto do ponto de vista da qualidade percebida pela sociedade, 

quanto dos indicadores estabelecidos pelo MEC. 

 

1.1 Cursos de graduação ofertados e situação legal 

O Centro Universitário Tiradentes apresenta, atualmente, um quadro 

consolidado de oferta de cursos de graduação aos candidatos que atendam aos 

requisitos estabelecidos pela IES e em consonância com a legislação vigente, tendo 

por princípio básico a manutenção da qualidade de seus processos educacionais no 

patamar de excelência. Para tanto, os cursos de graduação são desenvolvidos com a 

utilização de práticas pedagógicas inovadoras, permanentemente avaliadas e sempre 

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais pertinentes a cada curso e, 

ainda, lastreadas pelo compromisso da IES com a responsabilidade social e o 
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desenvolvimento regional, considerando os pressupostos para o ensino, a 

pesquisa/práticas investigativas e a extensão. 

A IES apresenta atualmente o seguinte quadro de oferta de cursos de 

graduação: 

 

Quadro 1 - Cursos de Graduação 

Curso Habilitação 

 
 

Integralização 
mínima  

  
 

  
 

Ato Regulatório 

  
 

Vagas 
Totais 
Anuais 

Turno(s) 

Administração Bacharelado 

 
 

4 anos 

Portaria nº 266, de 3 de abril 
de 2017 

(Renovação de 
Reconhecimento de Curso) 

300 vagas 
Matutino 
Noturno 

Biomedicina Bacharelado 

  
4,5 anos 

Portaria nº 134, de 1º de 
março de 2018 
(Renovação de 

Reconhecimento de Curso) 

240 vagas 
Matutino 
Noturno 

Ciências Contábeis Bacharelado 

  
4 anos 

Portaria nº 266, de 3 de abril 
de 2017 

(Renovação de 
Reconhecimento de Curso) 

200 vagas 
Matutino 
Noturno 

Jornalismo Bacharelado 4 anos 

Portaria nº 266, de 3 de abril 
de 2017 

(Renovação de 
Reconhecimento de Curso) 

200 vagas 
Matutino 
Noturno 

Comunicação Social:  
Publicidade e 
Propaganda 

Bacharelado 4 anos 

Portaria nº 266, de 3 de abril 
de 2017 

(Renovação de 
Reconhecimento de Curso) 

200 vagas 
Matutino 
Noturno 

Direito Bacharelado 5 anos 

Portaria n° 85, de 20 de 
fevereiro de 2019 
(Renovação de 

Reconhecimento de Curso) 

360 vagas 
Matutino 
Noturno 

Enfermagem Bacharelado 5 anos 

Portaria n° 1346 de 15 de 
dezembro de 2017 

(Renovação de 
Reconhecimento de Curso) 

400 vagas 

Matutino/Ve
spertino 

Vespertino/
Noturno 

Fisioterapia Bacharelado 5 anos 

Portaria nº 134, de 1º de 
março de 2018 
(Renovação de 

Reconhecimento de Curso)  

240 vagas 
Matutino 
Noturno 

Psicologia Bacharelado 5 anos 

Portaria nº 266, de 3 de abril 
de 2017 

(Renovação de 
Reconhecimento de Curso) 

200 vagas 
Matutino 
Noturno 

Serviço Social Bacharelado 4 anos 

Portaria nº 134, de 1º de 
março de 2018 
(Renovação de 

Reconhecimento de Curso)  

200 vagas 
Matutino 
Noturno 

Engenharia Ambiental Bacharelado 5 anos 

Portaria nº 915, de 27 de 
dezembro de 2018 

(Renovação de 
Reconhecimento de Curso) 

120 vagas 
Matutino 
Noturno 

Gestão de Recursos 
Humanos 

Superior de 
Tecnologia 2 anos 

Portaria nº 266, de 3 de abril 
de 2017 

200 vagas 
Matutino 
Noturno 
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(Renovação de 
Reconhecimento de Curso) 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Bacharelado 5 anos 

Portaria nº 405, de 30 de 
agosto de 2013 

(autorização). Processo de 
reconhecimento em trâmite, 

aguardando emissão de 
portaria pelo MEC 

200 vagas 
Matutino 
Noturno 

Design de Interiores Superior de 
Tecnologia 2 anos 

Portaria nº 266, de 3 de abril 
de 2017 

(Renovação de 
Reconhecimento de Curso) 

240 vagas Noturno 

Engenharia de 
Produção 

Bacharelado 5 anos 

Portaria nº 326, de 24 de 
julho de 2013 (autorização). 

Processo de 
reconhecimento em trâmite, 

aguardando emissão de 
portaria pelo MEC. 

120 vagas 
Matutino 
Noturno 

Engenharia de 
Petróleo Bacharelado 5 anos 

PORTARIA Nº 188, DE 17 de 
março de 2018 

(Reconhecimento de Curso) 
240 vagas 

Matutino 
Noturno 

Engenharia 
Mecatrônica 

Bacharelado 5 anos 

Portaria SERES nº 575, de 23 
de agosto de 2018 

(Retificação da Portaria 575 de 
23/08/2018) 

150 vagas 
Matutino 
Noturno 

Engenharia 
Civil 

Bacharelado 5 anos 

Portaria nº 915, de 27 de 
dezembro de 2018 

(Renovação de 

Reconhecimento de Curso) 

240 vagas 
Matutino 
Noturno 

Nutrição Bacharelado 4 anos 

Portaria nº 134, de 1º de 
março de 2018 
(renovação de 

Reconhecimento de Curso)  

240 vagas 
Matutino 
Noturno 

Odontologia Bacharelado 5 anos 
Portaria n° 34 de 17 de janeiro 

de 2018 
(Reconhecimento de Curso) 

168 vagas Integral 

Medicina Bacharelado 6 anos 

Portaria nº 399, de 22 de julho 

de 2014 (autorização). 
Processo de 

reconhecimento em trâmite 

140 vagas Integral 

Ciência da 
Computação 

Bacharelado 4,5 anos 
Portaria n°11 de 04 de abril de 

2016 
(Criação do Curso ) 

240 vagas 
Matutino 
Noturno 

Engenharia Química Bacharelado 5 anos 
Portaria n°58 de 15 de junho 

de 2018 
(Criação do Curso) 

 
200 

Matutino 
Noturno 

Engenharia Mecânica 
 

Bacharelado 
5 anos 

Portaria n°59 de 15 de junho 
de 2018 

(Criação do Curso) 

 
200 

Matutino 
Noturno 

Comunicação em 
Mídias Digitais 

 
Tecnológico 

2 anos 
Portaria n°94d de 10 de 

setembro de 2018 
(Criação do Curso) 

 
200 

Matutino 
Noturno 

Gastronomia Tecnológico 2 anos 
Portaria n°94 de 10 de 

setembro de 2018 
(Criação do Curso) 

200 
Matutino 
Noturno 

Educação Física Bacharelado 4 anos 
Portaria n°94c de 10 de 

setembro de 2018 
(Criação do Curso ) 

 
100 

Vespertino 
Noturno 

Fonte: https://al.unit.br/ 
    

 

 

https://al.unit.br/
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1.2       Pós-Graduação Lato Sensu 

Além dos cursos de graduação, o Centro Universitário Tiradentes também 

oferta diversos cursos na área da Pós-graduação Lato Sensu. A oferta desses cursos 

está vinculada às demandas e áreas presentes nos cursos de graduação e, 

principalmente, de forma enfrentar os desafios postos para qualificação profissional 

numa região com severas dificuldades educacionais. Assim, é também tarefa desses 

cursos de lato sensu contribuir com o desenvolvimento regional, conforme a missão 

instituição da Unit/AL. 

  A Pós-graduação Lato Sensu prima pela promoção de cursos que induzam a 

expertise dos nichos de trabalho já existentes, como também o desenvolvimento de 

novos setores de atuação profissional, estratégicos para o desenvolvimento regional, 

de modo a aperfeiçoar a formação profissional no estado de Alagoas. Também 

propicia o redirecionamento da atuação do profissional e a consequente melhoria dos 

níveis de empregabilidade.  

O Centro Universitário Tiradentes vem através dos anos ofertando vários 

cursos de pós-graduação Lato Sensu, sendo hoje uma referência no Nordeste. Possui 

atualmente cursos de especialização nas diversas áreas do conhecimento, como: 

direito, saúde, comunicação, gestão, exatas, tecnologia e inovação.  

A oferta atual de cursos de pós-graduação Lato Sensu na Instituição é 

apresentada no quadro que segue. 

 
 
 

Quadro 2 - Oferta Atual de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu  

Curso Modalidade Ano de início 

Direito Penal e Processual Penal Especialização 
2017.1 
2018.1 

Direito Processual Especialização 
2016.2 
2017.1 
2018.1 

Direito Constitucional e Administrativo Especialização 
2017.1 
2018.1 

Direito Previdenciário e Prática Previdenciária Especialização 2018.1 

Direito Tributário Especialização 2018.1 

Perícia Criminal e Ciências Forenses Especialização 
2016.2 
2017.1 
2018.1 

Fonoaudiologia Hospitalar Especialização 2017.1 
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Nutrição Clínica e Funcional Especialização 2017.2 

Gestão da Qualidade e Segurança na Produção de Alimentos Especialização 2017.1 

Psicopedagogia Clínica e Institucional Especialização 
2016.2 
2017.1 
2018.1 

Gestão Política  de Assistência Social com Ênfase no SUAS Especialização 
2016.1 
2017.1 

Urgência, Emergência e Unidade de Terapia Intensiva – UTI Especialização 
2017.1 
2018.1 

Fisioterapia Neurofuncional Adulto e Pediátrica Especialização 
2017.1 
2018.1 

Fisioterapia Traumato Ortopédica e Esportiva Especialização 
2017.1 
2018.1 

Comunicação Digital, Webjornalismo e Novas Mídias Especialização 
2016.1 
2017.1 

Finanças Corporativas, Auditoria e Controladoria Especialização 
2016.2 
2017.1 
2018.1 

Gestão Estratégica de Pessoas Especialização 
2017.1 
2017.2 
2018.1 

Gestão de Qualidade Especialização 
2017.1 
2018.1 

Marketing Estratégico e de Varejo Especialização 
2017.1 
2018.1 

Gestão Pública Especialização 2018.1 

Gestão de Tributos e Planejamento Tributário Especialização 
2017.1 
2018.1 

Gestão de Negócios e Inteligência Competitiva Especialização 2017.1 

Gestão Hospitalar, Clínicas e Consultórios Especialização 
2017.1 
2018.1 

Fonte: https://al.unit.br/ 

 
 

1.3 Pós-graduação Stricto Sensu  

Já no âmbito da pós-graduação Stricto Sensu, em dezembro de 2015, o Centro 

Universitário Tiradentes teve aprovado junto à CAPES, o Mestrado em Sociedade, 

Tecnologias e Políticas Públicas (SOTEPP). Vale ressaltar que esse mestrado foi 

aprovado com conceito 4,0, oferecendo 15 vagas anuais. O programa conta com duas 

linhas de pesquisa: Tecnologia, Ambiente e Sociedade; Sociedade, Território e 

Políticas Públicas. Em 2018, Conselho Técnico-Científico da Educação Superior da 

CAPES publicou, como resultado de sua 180ª Reunião, a aprovação do Doutorado 

em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas da Unit/AL. Com 10 vagas anuais 

autorizadas. 

https://al.unit.br/
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O Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas 

Públicas (SOTEPP) tem a área de concentração em Tecnologia e Políticas 

Públicas. O programa conta com Mestrado e Doutorado em duas linhas de pesquisa: 

Tecnologia, Ambiente e Sociedade; Sociedade, Território e Políticas Públicas.  
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2. CONTEXTO HISTÓRICO E SÓCIO ECONÔMICO  

Alagoas 
Figura 1- Bandeira de Alagoas 

      
                                               

Figura 2- Brasão de Alagoas 

 
 

Fonte: http://www.cultura.al.gov.br/ 
 
 

               Tabela 2- Densidade sociodemográfica do Estado de Alagoas 

População 3.375.823hab. 

Área 27.848,140 km² 

Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/por-cidade-estado-
estatisticas.html?t=destaques&c=27 

 

Maceió 

 Figura 3- Bandeira de Maceió 

 
 

Figura 4- Brasão de Maceió 

 
 

Fonte: http://www.cultura.al.gov.br/ 

 
Tabela 3 - Descrição sociodemográfica de Maceió 

População 1.029.129hab. 

Área 509,552 Km² 

Fonte:https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/por-cidade-estado-
estatisticas.html?t=destaques&c=2704302 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/por-cidade-estado-estatisticas.html?t=destaques&c=27
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/por-cidade-estado-estatisticas.html?t=destaques&c=27
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/por-cidade-estado-estatisticas.html?t=destaques&c=2704302
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/por-cidade-estado-estatisticas.html?t=destaques&c=2704302
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Alagoas.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_do_Estado_de_Alagoas.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Macei%C3%B3.PNG
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No início do século XVI, a região do estado de Alagoas foi invadida por franceses, 

sendo retomada pelos portugueses pouco tempo depois, em 1535, sob o comando de 

Duarte Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. Nesse período, foram 

fundados vários vilarejos e ocorreu o incentivo ao plantio de cana-de-açúcar e a 

formação de engenhos, principalmente na área da zona da mata e litoral. Em 1630, os 

holandeses invadiram Pernambuco, chegando ao território de Alagoas em seguida e 

ocupando parte do mesmo até 1645, quando os portugueses reconquistaram o 

controle da região. Alagoas foi elevada à condição de comarca em 1706 e, em 1730 já 

tinha cerca de 50 engenhos.  

Como exemplo de sua diversidade cultural, parte importante da história de 

Alagoas está relacionada a formação de diversas comunidades quilombolas. Na região 

onde hoje existe a cidade de União dos Palmares foi formado o maior e mais importante 

quilombo da história brasileira, o Quilombo dos Palmares, sob o comando de Canga 

Zumba e, em seguida, de Zumbi. O Quilombo de Palmares chegou a possuir uma 

população de 30 mil habitantes, distribuídos em várias aldeias, onde plantavam 

diversos produtos da agricultura, além de conseguirem extrair um excedente que era 

comercializado com povoados vizinhos. A importância política do Quilombo dos 

Palmares está em ter sido uma experiência histórica de liberdade de um povo e de 

enfrentamento aos seus dominadores. O quilombo acabou sendo destruído em 1694, 

mas seu legado cultural, político e histórico serve de inspiração ainda nos dias de 

hoje, não só para os alagoanos, mas para todo Brasil. 

A emancipação política do estado só aconteceu em 16 de setembro de 1817, 

quando a comarca foi elevada à condição de capitania por D. João VI, desmembrando 

Alagoas da tutela de Pernambuco. Nos períodos seguintes, aconteceram várias 

insurreições contra os lusitanos. Apenas em 11 de junho de 1891, no ambiente dos 

movimentos políticos que precederam a construção da República, foi assinada a 

Primeira Constituição do Estado das Alagoas. 

Atualmente, o estado de Alagoas é composto por 102 municípios, que estão 

distribuídos em três mesorregiões: Agreste Alagoano, Leste Alagoano e Sertão 

Alagoano. A figura 5 demonstra a atual distribuição setorial do estado de Alagoas. 
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Figura 5- Distribuição político administrativa do estado de Alagoas 

 

 

 

Fonte:http://dados.al.gov.br/dataset/d8f3ac16-6441-4f45-8c69-a2fc5a4ff8a6/resource/a8ef47f6-bd43-
440c-a8e4-7be6971dd120/download/mapapoliticoadministrativodealagoas2017baixa.png 

 
 

No estado de Alagoas, destaca-se em seu território sua capital, a cidade de 

Maceió. O território onde hoje se localiza o município de Maceió, durante o período 

colonial brasileiro, foi foco de tentativas de colonização, cuja preocupação era a 

defesa territorial dessa localidade. Diogo Soares, alcaide-mor de Santa Maria 

Madalena, atual município de Marechal Deodoro, cedeu em 1609 uma sesmaria a 

Manoel Antônio Duro, no intuito de iniciar a colonização desta localidade. Anos 

mais tarde essas terras foram transferidas para outros, quando em 1673 o Rei 

de Portugal determinou ao Visconde de Barbacena que construísse uma fortificação 

no Jaraguá. Essa ação justificava-se pela fácil navegação nessa faixa litorânea e 

http://dados.al.gov.br/dataset/d8f3ac16-6441-4f45-8c69-a2fc5a4ff8a6/resource/a8ef47f6-bd43-440c-a8e4-7be6971dd120/download/mapapoliticoadministrativodealagoas2017baixa.png
http://dados.al.gov.br/dataset/d8f3ac16-6441-4f45-8c69-a2fc5a4ff8a6/resource/a8ef47f6-bd43-440c-a8e4-7be6971dd120/download/mapapoliticoadministrativodealagoas2017baixa.png
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ausência de efetiva proteção, condições estas que facilitavam o contrabando do 

pau-brasil e invasões de novos colonizadores. 

No entanto, essas tentativas não foram capazes de consolidar 

assentamentos povoadores mais efetivos. O povoamento somente ocorreu com a 

instalação de um engenho de açúcar, de nome Maçayó, localizado nas proximidades 

onde hoje encontra-se erguida a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, catedral de 

Maceió. Esse engenho, embora não tenha se apresentado tão produtivo como os 

demais das regiões vizinhas (Marechal Deodoro e Santa Luzia do Norte), lançou as 

bases para o surgimento de pequenas propriedades e aglomerações populacionais 

nos bairros do Jaraguá e Centro de Maceió, inclusive legando o nome Maceió. A 

localidade se tornou ponto de encontro entre importantes rotas e estradas que 

ligavam o sul de Alagoas ao Norte e Pernambuco, passando gradativamente a se 

consolidar como um importante centro comercial. 

              A partir do final do século XVIII e início do século XIX, sobretudo por meio 

do comércio, esse núcleo populacional se desenvolveu economicamente e cresceu 

demograficamente. Com a emancipação política de Alagoas em 1817, as elites 

maceioenses pleitearam para Maceió a condição de sede de província. Justificaram 

esse posicionamento apontando ter esta cidade melhores condições geográficas e 

econômicas, entre as quais: o Jaraguá, com escoamento da produção e 

desenvolvimento do comércio, condições favoráveis para navegação na faixa 

litorânea da cidade, proximidade com a região lagunar, presença de trapiches para 

armazenamento de diversos produtos, existência de casas de comércio, considerável 

número de escravos, crescimento demográfico, entre outros. 

             Desse modo, o então governador da nova capitania e posteriormente 

província, Sebastião de Mélo e Póvoas, iniciou o processo de transferência da 

capital de Marechal Deodoro para Maceió. Mas, tratou-se de um processo 

tumultuado, que encontrou resistência de homens públicos e da Câmara Municipal, 

sobretudo, da primeira sede. Expedições militares de Pernambuco e da Bahia 

chegaram a Maceió para garantir a ordem, e no dia 16 de dezembro de 1839 foi 

instalada a sede do governo em Maceió. 

A partir daí, Maceió consolidou seu desenvolvimento administrativo e 

político. Teve início então uma nova fase no comércio, bem como foram iniciadas as 

primeiras experiências de industrialização. 
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Nas últimas décadas do século XX o turismo passou a ser a principal fonte de 

renda de todo o município, que encontra em suas belas praias de águas cristalinas, 

repletas de coqueiros, suas lagunas, sua rica gastronomia, seus numerosos 

monumentos e edifícios culturais, a amabilidade de sua gente e sua boa infraestrutura, 

o lugar ideal para passar férias. No ano de 2002, Maceió foi eleita por um jurado 

internacional como a Capital Americana da Cultura, primeira cidade brasileira que 

recebeu este título e, atualmente, é uma das mais visitadas do Brasil. 

 

2.1     Aspectos físicos e demográficos 

Alagoas é um dos estados que integram a Região Nordeste do Brasil. Sua 

extensão territorial é de 27.779,343 Km². Segundo os dados do IBGE, a população 

estimada em 2015 era de 3.375.823 habitantes e a densidade demográfica de 112,33 

hab./Km². O estado de Alagoas está dividido em 102 municípios e tem 73,6% da sua 

população concentrada nas áreas urbanas. Quanto à distribuição segundo o sexo, 

51,5% são mulheres, e 48,5% são homens. A cidade de Maceió, capital do estado, 

é a mais populosa, possuindo 1.029.129 habitantes. Sua área terrestre é de 

aproximadamente 511 Km², resultando numa densidade demográfica de 1.854,10 

habitantes/Km². 99,7% da população situam-se na chamada zona urbana do 

município e apenas 0,3% na área rural. O IDH de Maceió é de 0,721, conforme PNUD 

(2013). 

O município de Maceió está situado a leste do estado de Alagoas e limita- se 

ao norte com os municípios de Paripueira, Barra de Santo Antônio, São Luís do 

Quitunde, Flexeiras e Messias; ao sul, com o município de Marechal Deodoro e o 

Oceano Atlântico; a oeste faz fronteira com Rio Largo, Satuba, Santa Luzia do Norte 

e Coqueiro Seco; e a leste, com o Oceano Atlântico. 

Considerando a localização na região Nordeste do Brasil, em plena zona 

tropical e banhada pelo Oceano Atlântico, a cidade apresenta clima quente e úmido. 

Apresenta ainda vegetação herbácea (gramíneas) e arbustiva (poucas árvores e 

espaçadas), além de possuir, também, associadas a um sistema regulado de chuvas 

constituições da Mata Atlântica. 

O relevo do município de Maceió apresenta um predomínio de terras baixas 

com altitudes inferiores a 100 metros. Estruturalmente são encontradas três 

unidades: a Planície ou Baixada Litorânea, os Tabuleiros Costeiros e o Maciço 
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Cristalino da Saudinha. É composto fisicamente por lagunas, restingas, 

remanescentes de Mata Atlântica e ainda cadeias de corais por toda sua faixa 

litorânea, bem como também a presença de rios que cortam diversos pontos da 

cidade. Essa condição geográfica fortalece o potencial turístico do estado, sendo 

sua capital Maceió um importante polo turístico no Nordeste e no Brasil. As praias 

são os principais atrativos naturais, sendo totalmente urbanizadas, próximas do 

centro comercial e dotadas de infraestrutura. 

 

2.2     Aspectos sociais e econômicos 

Segundo a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio 

(Seplag), no ano de 2015, o estado de Alagoas apresentou o Produto Interno Bruto 

(PIB) de R$ 46,364 bilhões. Alagoas tem sua economia baseada nos serviços da 

agropecuária, do comércio, do turismo e de indústrias têxtis. A seguir, a figura 6 indica 

dos setores econômicos nas regiões do estado conforme o PIB; em sequência, a 

legenda ampliada ressalta a distribuição do PIB por região: 

 

 
Figura 6- PIB por região do Estado de Alagoas 
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Fonte: http://dados.al.gov.br/dataset/65ddcee4-c75e-49bd-a08d-9719615e72e2/resource/833b0636-

1ffe-4408-bd23-c3f8a297b277 
 
 

Historicamente, Alagoas apresenta uma concentração em relação ao PIB, uma 

vez que, cinco de seus 102 municípios são responsáveis por 61,09% do agregado 

total gerado no Estado. A tabela 4 indica as principais cidades que concentram o PIB 

do estado, com base nos dados de 2015. 

 

Tabela 4 - Distribuição por porcentagem do PIB das cidades do Estado de Alagoas 

Cidades do Estado de Alagoas % do PIB do Estado de Alagoas 

Maceió 44,61% 

Arapiraca 8,45% 

Marechal Deodoro 3,21%, 

Coruripe 2,60% 

São Miguel dos Campos 2,22% 

Fonte: http://dados.al.gov.br/ 
 

Entre os anos de 2007 a 2014, o estado de Alagoas teve um crescimento 

contínuo de sua receita, tanto por meio da arrecadação do ICMS, como também pelos 

repasses da União, por meio do Fundo de Participação Estadual. Soma-se isso, outras 

formas de repasse de verbas federais, como o total de pessoas que recebem Bolsa 

Família, o Benefício de Prestação Continuada, bem como o número de aposentados e 

pensionistas do sistema previdenciário mantido pela União.  Em síntese, a economia 

de Alagoas é fortemente influenciada pelas transferências federais para o estado. Esse 

aspecto é confirmado pelos números de arrecadação do ICMS (principal imposto 

estadual) e pelas verbas do Fundo de Participação dos Estados, esse último 

normalmente em volume maior que o de arrecadação do ICMS. 

http://dados.al.gov.br/dataset/65ddcee4-c75e-49bd-a08d-9719615e72e2/resource/833b0636-1ffe-4408-bd23-c3f8a297b277
http://dados.al.gov.br/dataset/65ddcee4-c75e-49bd-a08d-9719615e72e2/resource/833b0636-1ffe-4408-bd23-c3f8a297b277
http://dados.al.gov.br/
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Quanto à arrecadação do principal imposto cobrado pelo poder público 

estadual, o ICMS, o estado ainda demonstra uma baixa contribuição do setor da cana-

de-açúcar e do álcool. Apesar da sua relevância para a economia como um todo, 

sendo importante segmento gerador de empregos, esta importância não se reflete no 

aspecto da arrecadação de impostos, ficando os setores da venda de combustíveis, 

alimentação e de produtos têxtis como os principais segmentos contribuintes 

(CARVALHO, 2015). 

        No comparativo entre o PIB percapita da região Nordeste, Alagoas aparece na 

sétima posição. Esses dados demonstram uma economia ainda em fase de 

desenvolvimento e que, por sua vez, sugere que o aporte da educação e do 

conhecimento deva ser um elemento chave para transformação social, na medida em 

que possibilita uma força de trabalho mais qualificada, em condições de enfrentar os 

desafios atuais da sociedade alagoana, da região Nordeste e do país. 

      
Tabela 5- PIB percapita da região Nordeste 

ANO/UF 2009 2010 2012 2013 

Sergipe 9.787,25 11.572,44 13 180,93 16 028,28 

Pernambuco 8.901,93 10.821,55 13 138,48 15 282,28 

Rio Grande do 
Norte 

8.843,90 10.207,56 12 249,46 15 247,87 

Bahia 9.364,71 11.007,47 11 832,33 13 577,74 

Ceará 7.686,62 9. 216,96 10 473,12 12 393,39 

Paraíba 7.617,71 8.481,14 10 151,88 11 834,54 

Alagoas 6.728,21 7.874,21 9 333,43 11.276,59 

Maranhão 6.259,43 6.888,60 8 760,34 9 948,47 

Piauí 6.051,10 7.072,80 8 137,51 9 811,04 

NORDESTE 8.167,75 9.561,41 11.044,59 12.954,80 

BRASIL 16.917,66 19.766,33 22.645,86 26.445,72 

   Fonte: CARVALHO (2017). 
 

 

Os dados referentes às faixas de renda (por salário mínimo) no estado de 

Alagoas apresentam números que expressam um enorme desafio, pois demonstram 

um quantitativo bastante significativo de pessoas com rendimentos de até um salário 

mínimo. 
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Gráfico 1- Níveis de renda em Alagoas (por salário mínimo - 2015) 

 

Fonte: CARVALHO, Cícero Péricles. (2017). 

 

Quanto ao município de Maceió, esse tem sua economia baseada nos 

serviços, n a  indústria, no comércio e no turismo. Segundo o IBGE (2015), a renda 

per capita do município é de 20.400, 62 reais. Quanto aos valores, a tabela 6 

demonstra atividade econômica municipal distribuída por setores com valores gerados 

em reais. 

 

Tabela 6- Valores em reais gerados pelos setores da economia municipal. 

Atividade econômica Valores (reais/R$) 

Agropecuária  134.465,24 

Indústria  3.193.344,59 

Serviços (Administração, Defesa, Seguridade, 
Educação e Saúde públicas). 

11.901.200,89 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/maceio/pesquisa/38/46996 

 
Essa composição econômica confirma uma economia voltada ao setor de bens 

e serviços, expressos, sobretudo, pelo comércio e o turismo. Diversos 

estabelecimentos vêm sendo abertos ou ampliados na cidade, como hotéis, 

restaurantes, hipermercados, atacadistas e shopping centers e, nos últimos anos, 

empresas de call center. Maceió possui um grande potencial de atrair visitantes, 

notadamente em razão de suas belezas naturais, de uma gastronomia diversificada, 
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de uma rede hoteleira moderna e de uma rica diversidade cultural, além de oferecer 

várias opções de lazer e espaços modernos para negócios. 

O município tem um setor industrial diversificado, ainda que relativamente 

pequeno, se comparado a outras capitais da região. Sua base industrial está 

principalmente na indústria química, açucareira, de álcool, móveis e alimentícias. A 

dinâmica econômica do município conta ainda com as áreas da agricultura, 

pecuária e extração de gás natural e petróleo. 

Diante do cenário social, econômico e educacional do estado de Alagoas, o 

Centro Universitário Tiradentes assume a desafiadora função de agente ativo, 

atuando direta ou indiretamente na promoção do desenvolvimento do estado de 

Alagoas, uma vez que este estado apresenta o mais baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil (0,677), enquanto o Distrito Federal 

apresenta o maior valor desse índice no país (0,877). Quando comparado o IDH 

de 2000 e 2007, o estado de Alagoas apresenta evolução de 0,88%, superior à 

média nacional de crescimento médio ao ano, enquanto o Brasil cresceu 0,28% ao 

ano. 

 

2.3    Cultura do estado Alagoas e do município de Maceió 

Desde a sua colonização, no século XVI, Alagoas foi um território de grandes 

conflitos entre os colonizadores portugueses e os indígenas nativos, principalmente 

da nação Caeté; esses conflitos também se estendiam aos escravos refugiados em 

quilombos, como o de Palmares, localizado nas serras alagoanas, parte norte do 

estado. A medida que Alagoas foi se desenvolvendo, esses conflitos foram 

amenizados, possibilitando o sincretismo que resultou na cultura alagoana atual, 

como uma das mais ricas e diversificadas do acervo cultural brasileiro, seja nas 

tradições folclóricas, no artesanato local, na arquitetura de suas cidades históricas ou 

na culinária, entre outros. 

A cultura do estado de Alagoas apresenta uma rica diversidade de 

manifestações culturais, tais como, os folguedos, pastoril, quilombo, reisado, bumba-

meu-boi, guerreiro e coco de roda. Os empolgantes e tradicionais folguedos, como as 

festas da chegança, do fandango, do pastoril, das baianas e, principalmente, a festa 

do guerreiro, que é a mais original de Alagoas. As influências das culturas portuguesa, 

negra e indígena misturam ritmos e danças, enquanto os folguedos celebram datas 



 

33 
 

religiosas e festivas como o Natal e o Dia dos Santos Reis, mantendo vivas histórias 

e tradições que remontam os primeiros séculos da cristandade. Há também que ser 

mencionado à riqueza da culinária alagoana, que é bastante saborosa e diversificada, 

sendo seus pratos feitos com uma variedade de ingredientes, incluindo frutos do mar, 

muito em função da riqueza das diversas lagoas costeiras. Maceió, na qualidade de 

cidade com maior núcleo populacional, capital do estado e de principal eixo dinâmico 

administrativo, de comércio e de serviços, sintetiza em seu povo toda diversidade 

cultural de Alagoas. 

 

Figura 9-Tradição folclórica de Alagoas 

 

Fonte:  http://www.historiadealagoas.com.br/folclore-alagoano-folguedos-e-dancas.html 

 

 

 

 

 

  

Figura 7-Tradição folclórica de Alagoas 

 

Fonte:  http://www.historiadealagoas.com.br/folclore-alagoano-
folguedos-e-dancas.html 

 

Figura 8-Tradição folclórica de Alagoas 

 

Fonte:  http://www.historiadealagoas.com.br/folclore-
alagoano-folguedos-e-dancas.html 

http://www.historiadealagoas.com.br/folclore-alagoano-folguedos-e-dancas.html
http://www.historiadealagoas.com.br/folclore-alagoano-folguedos-e-dancas.html
http://www.historiadealagoas.com.br/folclore-alagoano-folguedos-e-dancas.html
http://www.historiadealagoas.com.br/folclore-alagoano-folguedos-e-dancas.html
http://www.historiadealagoas.com.br/folclore-alagoano-folguedos-e-dancas.html
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2.4       Contextos de saúde do estado e do município  

 No que se refere à saúde do estado, o Plano Diretor de Regionalização das 

Ações de Saúde de Alagoas PDR/2012, divide o estado em duas macrorregiões, cinco 

regiões de saúde e treze microrregiões, nas quais os municípios estão agrupados 

para organização dos serviços e da assistência à saúde. Para agrupamento dos 

municípios foram considerados aspectos sociais, econômicos, geográficos, 

demográficos, epidemiológicos, de oferta de serviços e acesso viário. Estão formadas 

redes hierarquizadas de serviços e estabelecidos os mecanismos e fluxos de 

referência e contra referência, tendo como principal objetivo a garantia da 

integralidade da assistência e o acesso da população aos serviços e ações de saúde 

de acordo com suas necessidades. 

 

Figura 10-Duas Macrorregiões de Saúde do Estado de Alagoas 

 

Fonte: SESAU/2012 

 

Atualmente, 42 municípios oferecem procedimentos ambulatoriais 

agendados pelo sistema online de gerenciamento e operação das centrais de 

regulação (SISREG). Além disso, o complexo regulador estadual implantou a central 

de regulação de leitos, responsável pelas transferências de pacientes do Hospital 

Geral do Estado (HGE) para unidades hospitalares financiadas pelos programas 

estratégicos do governo estadual, os quais são periodicamente avaliados pela 

auditoria estadual. O estado de Alagoas possui 273 estabelecimentos de saúde 

privados e 1.203 públicos. 

A taxa de mortalidade infantil em Alagoas é a segunda maior do país, somente 

abaixo do estado do Maranhão, é o que afirma a mais recente Pesquisa Nacional por 
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Amostra de Domicílio (Pnad), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2013). O índice no estado ficou em 24%, acima da média nacional, 

de 15%. O cenário pesquisado foi de 2013 (SESAU/AL, 2013). 

Na cidade de Maceió, o índice de mortalidade infantil é de 14,27 óbitos para 

1.000 nascidos vivos. As internações por diarreia apresentam o índice de 0,7 

internações para cada 1.000 habitantes, sendo que a cidade possui 148 

estabelecimentos de saúde vinculados ao SUS (IBGE 2013). Comparado com todos 

os municípios do estado, fica nas posições 61 de 102 e 67 de 102, respectivamente. 

Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2.208 de 5.570 

e 2.889 de 5.570, respectivamente. 

                

Figura 11-Índice de mortalidade infantil no Estado de Alagoas. 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/maceio/panorama 
 
 

O estado de Alagoas possui uma Secretaria de Estado da Saúde (SESAU AL) 

que desenvolve seu trabalho a partir dos princípios do SUS; dispondo de locais 

específicos de atendimento à população nos três níveis de atenção: primário, 

secundário e terciário. Como referência de atendimento à população, seguem 

informação dos seguintes organismos de atenção à saúde: Ambulatórios 24horas, 

Clínica Infantil Daisy Brêda, LACEN, Central de Assistência farmacêutica (CEAF), 

HEMORREDE, SAMU, Central de Transplantes, Hospital Geral do Estado, Unidade 

de emergência do Agreste, Hospital IB Gatto Falcão, Unidade mista Arnon de Melo, 

Unidade mista Dra. Quitéria Bezerra de Melo, Unidade mista Dr. Antenor Serpa. No 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/maceio/panorama
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âmbito municipal, há a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que tem como finalidade 

de promover os serviços de saúde para a população a partir das políticas públicas de 

saúde do Município.  

 

2.5     Contextos educacionais do estado e do município. 

Conforme pesquisa realizada pelo IBGE, - Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) - a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais anos 

de idade no estado de Alagoas é de 19,4%. No Censo da Educação Superior de 2016 

foi constatado que 10.469 pessoas concluíram cursos de educação superior no estado 

de Alagoas (INEP, 2017). 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP, 2018), no Estado de Alagoas foi registrado 748.639 matrículas. Sendo 

que, o quantitativo de alunos matriculados educação infantil foi de 126.384, no ensino 

médio foi de 118.933 e no ensino fundamental esse número chegou a 503.322 

matrículas. Em relação aos matriculados na Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio o número foi de 23.024, na Educação Profissional (Formação inicial 

Continuada- FIC) o número foi de 406, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi de 

114.049 e na Educação especial foi de 20.674. A tabela 7 apresenta o demonstrativo 

do número de matrículas na Educação Básica no estado de Alagoas e no município 

de Maceió. O gráfico 2 demonstra o número de matrículas na cidade de Maceió 

referente aos estudantes do ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio em 

2017. 

   
Tabela 7- Número de matrículas na Educação básica 

Local 

Número de Matrículas 

Infantil Fundamental Médio Total 

Alagoas (2017) 126.384 503.322 118.933 748.639 

Maceió (2017) 23.598 120.129 32.639 168.456 

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/sinopses- estatísticas- de- educação- basica.> Acesso em 12.04.2018. 

 

 

 

 

http://portal.inep.gov.br/sinopses-%20estatísticas-%20de-%20educação-%20basica
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Gráfico 2- Número de matriculados na Educação Básica da cidade de Maceió/AL 

 
 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA. Sinopse Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/sinopses- estatísticas- de- educação- basica.> Acesso em 12.04.2018. 

 
 

A seguir, apresentamos os gráficos 3, 4 e 5, que demonstram, respectivamente, 

a porcentagem de estudantes matriculados em cada setor da Educação Básica no 

Brasil, em Alagoas e em Maceió. Em geral, os gráficos demonstram uma prevalência 

de matrículas no ensino fundamental, e em seguida uma queda de matrículas no 

ensino médio. Essa variação, sugere uma descontinuidade do processo educacional 

para os adolescentes e jovens, sinalizando a necessidade de políticas públicas e da 

atuação da sociedade para modificação esse quadro. 

 

Gráfico 3-Porcentagem de matriculados 
na Educação básica no Brasil 

Gráfico 4- Porcentagem de matriculados 
na Educação básica em Alagoas 

  
Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 

Sinopse Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/sinopses- estatísticas- de- educação- basica.> Acesso em 12.04.2018. 
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Gráfico 5- Porcentagem de matriculados na Educação básica em Maceió. 
 

 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 
Sinopse Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/sinopses- estatísticas- de- educação- basica.> Acesso em 12.04.2018. 

 

A tabela 8 apresenta o número de estabelecimentos da Educação Básica no 

estado de Alagoas e na cidade de Maceió 

Tabela 8 - Estabelecimentos da Educação Básica 

Local 

Número de Escolas 

Infantil Fundamental Médio Total 

Alagoas 2056 2463 393 4.912 

Maceió 280    434    139 853 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. 
Sinopse Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/sinopses- estatísticas- de- educação- básica.> Acesso em 12.04.2018. 

 

Embora existam no estado diversas instituições privadas de ensino, o 

Município e o governo do Estado concentram a administração da maior parte das 

escolas, considerando que, das escolas na etapa da educação infantil, 1.572 são 

municipais e 16 são estaduais; escolas de ensino fundamental 2.141 são municipais e 

211 são estaduais; e as escolas no ensino médio 225 são escolas estaduais e 13 são 

federais (INEP, 2018) 
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Diante deste contexto, pode-se afirmar que o Centro Universitário Tiradentes 

contribui significativamente através da oferta de cursos de Graduação, Extensão, Pós-

Graduação Lato e Stricto Sensu para a formação de profissionais capazes de 

modificar a realidade local para melhor. 

 

2.6     Alunado na educação superior no estado de Alagoas 

Segundo o censo da Educação superior de 2016, o Brasil possui 2407 IES, 

considerando que, são 2111 IES privadas e 296 públicas. O estado de Alagoas 

apresenta 28 IES, sendo 24 privadas e 4 públicas, conforme é representado no gráfico 

6. Das IES privadas 16 instituições estão localizadas na capital e 8 no interior; e das 

públicas 3 estão na capital e 1 no interior (INEP, 2017). 

Em relação aos alunos matriculados no estado de Alagoas, foi observado um 

total de 96.637 no ano de 2016. Nos cursos de bacharelado foram 66.010 estudantes 

matriculados, nos cursos de licenciatura foram 23.206 discentes matriculados e nos 

cursos para formação de tecnólogos foram 7.421 alunos matriculados. Conforme é 

representado no gráfico, dos 96.637 estudantes matriculados em Alagoas, 34.392 

alunos estão inseridos em IES públicas e alunos 62.235 foram matriculados em IES 

privadas (INEP, 2017). 

 

Gráfico 6- Porcentagem de IES no Estado 
de Alagoas 

Gráfico 7- Porcentagem de matriculados 
nas IES no Estado de Alagoas 

  

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS   ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse 
Estatística da Educação Superior 2016. Brasília: Inep, 2017. Disponível em:  <http://portal.inep.gov.br/basica-

censo-escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 12/04/2018 

 

 

Diante do cenário educacional de todo País, o Plano Nacional de Educação 

– PNE, nos seus objetivos e metas prevê a elevação global do nível de escolaridade 

da população, a ampliação do atendimento à educação superior com garantia 
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crescente de vagas e, simultaneamente, a oportunidade de formação, atendendo às 

necessidades da sociedade, no que se referem a lideranças científicas e tecnológicas, 

artísticas e culturais, políticas e intelectuais, empresariais e sindicais, além das 

demandas do mercado de trabalho. Conforme dados do IBGE do ano de 2017, a 

população total de Maceió é de 3.375.83 habitantes e 207.599 alunos estão 

matriculados na Educação básica do Estado (educação infantil, fundamental e médio). 

Na Educação superior está 77.738 estudantes matriculadas no estado de Alagoas, 

segundo censo de 2016. (INEP, 2017). 

Neste sentido, com vistas ao atendimento dos objetivos e metas do PNE e 

considerando-se as potencialidades econômicas da região, associadas aos dados 

educacionais e demandas por profissionais qualificados, fortalece-se a necessidade 

de consolidação de novas instituições de ensino, ampliando assim, a implantação da 

educação no Ensino Superior em Maceió e no estado de Alagoas. 
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EIXO I - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 

3.       Avaliação Institucional 

3.1      Autoavaliação institucional  

O processo educacional no âmbito universitário se mostra complexo, 

pluridimensional, dinâmico e em constante transformação, resultado das intensas 

mudanças societárias das últimas décadas, que impulsionaram modificações também 

na área da educação, notadamente no ensino superior, impondo maiores desafios e 

a busca por uma constante melhoria nos serviços prestados.  

Porém, essa contínua melhoria necessita ter como suporte um processo de 

análise das próprias organizações sobre si mesmas, processo esse que permita 

fornecer informações em fluxo permanente para seu planejamento. As rápidas 

mudanças tecnológicas, as alterações nos padrões culturais, os novos formatos 

comunicacionais, originaram a discussão de temas e propostas para educação, 

incluindo os processos de autoavaliação institucional. Conforme indica a Declaração 

Mundial sobre Educação Superior no Século XXI, a respeito da qualidade na 

educação: 

 
A qualidade em educação superior é um conceito multidimensional que deve 
envolver todas as suas funções e atividades: ensino e programas 
acadêmicos, pesquisa e fomento da ciência, provisão de pessoal, estudantes, 
edifícios, instalações, equipamentos, serviços de extensão à comunidade e o 
ambiente acadêmico em geral. Uma autoavaliação interna transparente [...] 
se possível com reconhecimento internacional, são vitais para assegurar a 
qualidade. Devem ser criadas instâncias nacionais independentes e definidas 
normas comparativas de qualidade, reconhecidas no plano internacional. 
Visando a levar em conta a diversidade e evitar a uniformidade, deve-se dar 
a devida atenção aos contextos institucionais, nacionais e regionais 
específicos. Os protagonistas devem ser parte integrante do processo de 
avaliação institucional. (UNESCO, 1998, s. p.). 

 
 

Entendendo a avaliação como sendo imprescindível a qualquer atividade 

humana que se reconhece como passível de melhoria e de mudanças contínuas, 

o Centro Universitário Tiradentes assume a relevância do seu processo de 

Autoavaliação Institucional. Logo, considera indispensável, o desenvolvimento da 

Autoavaliação Institucional e de sua disseminação como uma prática realizada 

processualmente em todas as suas áreas. Sendo assim, as diretrizes que norteiam a 

autoavaliação do Centro Universitário Tiradentes buscam contribuir para que as 
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análises e diagnósticos obtidos em seus processos de autoavaliação forneçam 

subsídios para a excelência no ensino, na pesquisa, extensão, nas suas áreas de 

gestão e na própria relação da IES com a comunidade externa. 

 

3.2   Programa de Autoavaliação Institucional  

Entendendo a autoavaliação institucional como processo privilegiado de 

discussão junto à comunidade acadêmica e reconhecendo a sua importância, a 

instituição vem realizando desde 2007 sua autoavaliação, viabilizando a formulação 

de um diagnóstico que se reverte na implementação de ajustes e melhorias da IES, 

conforme previsto em seu PDI e PPI. Para tanto, foi instituído o Programa de 

Avaliação Institucional Contínua - PAIC e a Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Reafirmando o compromisso assumido pelo Centro Universitário Tiradentes em 

sedimentar a cultura de planejamento, registro e avaliação, como também em 

atendimento às diretrizes para a avaliação estabelecida pelo Sinaes, o Programa de 

Avaliação Institucional Contínua é o documento norteador quanto aos processos de 

autoavaliação do Centro Universitário Tiradentes. Tais processos de autoavaliação 

são entendidos como importantes subsídios para o redirecionamento das ações 

desenvolvidas e para a formulação de políticas, devendo, pois, se constituir em 

processo necessariamente contínuo.  

O PAIC estabelece que a realização da autoavaliação institucional necessita de 

um trabalho compartilhado, articulado e colaborativo, com a soma de diferentes 

olhares da instituição sobre suas atividades, seu desenvolvimento, gestão e 

planejamento.  

São pressupostos da autoavaliação na Unit/AL. 

 Respeito à identidade, à missão e à história da Instituição; 

  Responsabilidade social com a qualidade dos serviços prestados pela Unit/AL; 

  Globalidade institucional, por meio da utilização de um conjunto de indicadores 

diferenciados;  

 Reconhecimento da diversidade, considerando as especificidades dos 

segmentos avaliados, porém em articulação com a integração institucional; 

 Continuidade do processo avaliativo: como um processo constante, de forma a 

possibilitar a sua incorporação no cotidiano da Instituição; 
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 Construção coletiva, de forma a favorecer a participação de toda comunidade 

acadêmica e da sociedade civil; 

 Construção da autonomia acadêmica e administrativa. 

 Concepção de autoavaliação sem o elemento da punição. 

Seguindo tais princípios, são objetivos do Programa de Avaliação Institucional 

Contínua: 

 

3.2.1 Objetivos  

     Objetivo Geral 

 Promover um processo de Autoavaliação Institucional edificado na coletividade, 

que forneça subsídios para a efetivação de uma gestão consistente, 

democrática, sendo capaz de mobilizar a comunidade acadêmica para uma 

reflexão crítica sobre sua função social com vistas ao fortalecimento de sua 

identidade e o cumprimento de sua missão.  

 

     Objetivos Específicos 

 Descrever a percepção que a comunidade acadêmica possui com relação ao 

ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão desenvolvidas na instituição; 

 Subsidiar o planejamento estratégico institucional; 

 Instituir a Autoavaliação como instrumentos de busca de qualidade; 

 Conceber a avaliação como um instrumento de superação individual e 

coletiva. 

 Reforçar o compromisso com a excelência nos serviços prestados. 

 Estimular para assim proporcionar a melhoria na qualidade em todos os níveis. 

 Consolidar a realização de reavaliações periódicas, através do 

acompanhamento e monitoramento do processo; 

 Implantar um processo de avaliação contínuo evolutivo, flexível e 

permanente. 

 Subsidiar a implantação de políticas institucionais; 

 Manter o princípio de respeito à diversidade. 
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3.2.2 Metodologia de avaliação 

  Para o desenvolvimento da Autoavaliação Institucional, a Unit/AL possui método 

de análise de dados através de uma abordagem quantitativa e qualitativa. A 

abordagem quantitativa acontece por meio da aplicação de questionários/instrumentos 

institucionais, considerando aspectos que estão contemplados no cotidiano acadêmico 

e da gestão. A abordagem qualitativa utiliza ferramentas de pesquisa exploratória por 

fornecer as percepções dos atores envolvidos. 

Para a coleta dos dados utilizam-se, principalmente, documentos e formulários 

institucionais, criados para atender as especificidades de cada segmento consultado e 

de cada processo de avaliação. Além desses documentos, os processos avaliativos da 

IES, entendidos como parte de um movimento contínuo, também se utiliza de análises 

situacionais, dados referentes aos processos de avaliação externa e a outras fontes.  

Com relação aos formulários específicos, são utilizados os seguintes 

instrumentos: I - Avaliação Nominal Docente - o discente avalia o docente; II - Avaliação 

da Gestão Acadêmica - o discente avalia a coordenação do curso; III - Avaliação 

Nominal Docente – IV - Questionário em que discentes avaliam as Disciplinas online; 

V - Avaliação da Gestão Acadêmica - o docente avalia a coordenação do curso; VI - 

Questionário em que coordenações de curso avaliam seu corpo docente; VII - 

Autoavaliação Institucional – Discentes avaliam todas as dimensões da IES; VIII - 

Autoavaliação Institucional – Docentes avaliam todas as dimensões da IES; IX - 

Autoavaliação Institucional – Coordenadores avaliam todas as dimensões da IES; X - 

Autoavaliação Institucional - Técnicos Administrativos avaliam todas as dimensões da 

IES; XI- Instrumentos de avaliação para o público externo adotados pelos setores que 

ofertam serviços para a sociedade; XII – Avaliação dos módulos da Pós- 

Graduação lato sensu; XIII- Avaliação da  Pós-Graduação stricto sensu.  

Para a mensuração dos dados, utiliza-se de uma escala numérica contendo 

cinco categorias de resposta, variando de um a cinco pontos. Nesse sentido, 

considera-se que o índice “um” representa o nível mais baixo de satisfação e o índice 

“cinco” o mais alto. No caso dos instrumentais da Avaliação Institucional, os 

participantes ainda contam com mais duas opções de resposta fora da escala, sendo 

elas: não conheço o aspecto avaliado ou não utilizo o aspecto avaliado; além de 
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também apresentar uma abordagem qualitativa da percepção em relação a 

determinado aspecto institucional. 

O tratamento quantitativo dos dados obtidos é realizado através de softwares 

como (SISVAR e Microsoft Excell). Como muitas variáveis são analisadas, é 

desenvolvido um tratamento multivariado dos dados. Em seguida, procedimentos 

como análise descritiva dos dados coletados, análise de componentes principais, 

análise de Clusters e análise de discriminante são empregadas de forma a deixar os 

dados expressarem as relações e inter-relações relevantes que devem ser usadas 

para compreender e interpretar os aspectos considerados no estudo. O uso das 

ferramentas estatísticas multivariadas, permite interpretar melhor as informações 

contidas na base de dados e tirar conclusões que auxiliam as análises e conclusões 

pertinentes. 

A CPA também recebe os relatórios de avaliação feitos pelos setores que fazem 

o atendimento ao público, com base nos formulários preenchidos pela população que 

utiliza desses serviços oferecidos pela Unit/AL, em especial a comunidade 

circunvizinha. Por meio de fluxo contínuo, são avaliados os seguintes serviços: 

Avaliação dos serviços prestados pela Clínica de Fisioterapia; Clínica de Nutrição; 

Clínica de Odontologia; Centro de Psicologia Aplicada; Núcleo de Práticas Jurídicas 

– NPJ; Unidade Docente Assistencial – UDA; Ambulatório do Hospital Veredas. Na 

avaliação feita pela comunidade externa, os questionários ficam à disposição dos 

usuários nos centros de atendimento, mas não há obrigatoriedade de preenchimento. 

Mensalmente ou semestralmente, a depender de fluxo e demanda, os gestores 

responsáveis por cada um desses atendimentos realizam um abalanço analítico dos 

resultados da avaliação, implementam medidas para o aperfeiçoamento dos serviços 

prestados a comunidade e encaminham relatório para a CPA, para os devidos 

tratamento dos dados. Além disso, a CPA também realiza o acompanhamento e 

avaliação da execução do PDI, como também analisa os resultados das avaliações 

externas, tanto quando da emissão de relatórios das visitas in loco como dos 

resultados obtidos a partir do ENADE. 
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Figura 12- Fluxograma da dinâmica da avaliação institucional com a gestão da IES. 

 

Fonte: LÜCK, E. Planejamento em orientação educacional. Petrópolis: Vozes, 2011. 
 

3.3   Processo de autoavaliação na Unit/AL  

Desde 2007, o Centro Universitário Tiradentes compreende o processo de 

autoavaliação institucional como um meio de gestão participativa da comunidade 

acadêmica e sociedade civil para que seja viabilizado um diagnóstico dos aspectos 

que necessitam de ajustes e melhorias da IES, conforme previsto em seu PDI. Para 

tanto, foi instituído o Programa de Avaliação Institucional Contínua - PAIC e a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA. O PAIC normatiza os diversos processos de 

avaliações desenvolvidos na instituição. A garantia de que os processos de avaliações 

têm atendido satisfatoriamente as necessidades e demandas institucionais é validado 

pelo amplo leque de formatos de avaliação existentes, pelos satisfatórios índices de 

participação existentes, e pela incorporação dos resultados obtidos nas avaliações 

como insumos utilizados pelos gestores da Unit/AL para o aprimoramento das 

atividades acadêmicas e administrativas desenvolvidas.  

A participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica e a 

representatividade da sociedade civil organizada na CPA tem propiciado que a análise 

e as ações executadas tenham a efetiva participação de todos os atores institucionais 

da IES. Além disso, a instituição tem incentivado desde a mais alta gestão até os 

setores operacionais, a incorporação da avaliação como um valioso instrumento de 

gestão, indispensável para a continua melhoria das atividades desenvolvidas.  A 
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apropriação dos resultados tem sido possível a partir de formas de gestão que 

garantem a participação de todos os segmentos no planejamento da IES. 

Entendida como um instrumento de gestão, as informações recebidas e 

analisadas são utilizadas por todos os setores da Unit/AL. Para conduzir esse 

processo, a Comissão Própria de Avaliação é o órgão responsável pela mobilização, 

coleta dos dados, análise e divulgação dos resultados da autoavaliação, recebendo o 

apoio de todos departamentos.  

Além dos diversificados instrumentos de avaliações utilizados para conhecer a 

realidade interna da instituição e a percepção da comunidade acadêmica, a IES 

também tem se dedicado a conhecer as demandas da sociedade com relação a 

instituição. Preocupada com o desenvolvimento social, a Unit/AL oferece diversos 

serviços para a comunidade, sendo esses também objeto de avaliação pela CPA.  

A CPA e os setores envolvidos com a prestação e serviços para a comunidade 

promovem a divulgação das informações para os usuários dos serviços, informando 

as ações tomadas para melhoria das atividades do setor e o atendimento das 

demandas informadas pelo público externo, usuário dos serviços. 

O processo de autoavaliação da IES busca obter uma demanda de participação 

espontânea, sendo esta incentivada por campanhas de marketing e pela mobilização 

feita pelos gestores. Nesse processo, os alunos, professores, gestores, pessoal 

técnico administrativo e comunidade externa, são convidados a participarem, mas não 

há mecanismos de obrigação, o que possibilita uma amostragem com um grau de 

confiabilidade mais elevado quanto aos resultados obtidos. 

A partir da demanda e da finalidade de cada processo de avaliação, são 

escolhidos os segmentos que dele participarão. Desde de 2017-2, a Instituição obteve 

índices de participação crescentes entre os discentes:  41,00% em 2017-2, 53,38% em 

2018-1 e 60,01% em 2018-2. Entre os docentes, a participação média é de 72%. Entre 

os gestores, o índice de participação é de 100%. 

A CPA realiza a sistematização dos dados em um relatório parcial que subsidia 

o processo de autoavaliação desenvolvido, por meio de seminários, grupos focais, 

fóruns, oficinas de trabalho; etc. Também recebe os relatórios de avaliação feitos pelos 

setores que fazem o atendimento ao público externo, dialogando com as Clínicas, 

Unidade Docente Assistencial (UDA) e o Núcleo de práticas (NPJ), a fim de aprimorar 

os serviços prestados, com base nos formulários preenchidos pela população que 
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utiliza desses serviços oferecidos pela Unit/AL, em especial a comunidade 

circunvizinha.  

Além dos processos internos de autoavaliação, a instituição tem recebido 

diversas comissões para reconhecimento ou renovação de seus cursos de graduação, 

para autorização de cursos de pós-graduação stricto sensu e também participado 

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) desde 2010, quando 

teve sua primeira turma formada. No tocante aos conceitos institucionais obtidos a 

partir do ENADE e dos insumos que compõem o CPC – Conceito Preliminar de Curso 

e o IGC – Índice Geral de Curso da Unit/AL tem demonstrado a coerência e o êxito 

entre seus princípios e ações, considerando que, nas avalições de 2016 e 2017, a 

Unit/AL obteve o melhor conceito no IGC, dentre todas as instituições de ensino 

superior de Alagoas; e no único ano, de forma específica, foi a única do estado a obter 

IGC com conceito na faixa 4. Dessa forma, no tocante aos processos de avaliação 

externa, tanto os índices obtidos nas avaliações para reconhecimento de curso, 

realizadas pelas comissões in loco Inep/MEC; da CAPES; como também nos 

resultados do ENADE/CPC, a IES tem demonstrado o compromisso com a qualidade 

e a coerência com o estabelecido em seu PDI. 

Assim, a avaliação institucional da Unit/AL é um importante instrumento de 

gestão, que incide no planejamento das ações da instituição, na execução de medidas 

de aprimoramento da gestão, no permanente acompanhamento e monitoramento, que 

por sua vez é continuamente realimentado pelos resultados da avaliação. 

 

3.3.1 Relatórios de autoavaliação 

 

A cada ano, no período de janeiro e fevereiro, a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) produz o Relatório de Autoavaliação Institucional, documento este 

encaminhado ao Ministério da Educação (MEC) anualmente no mês de março, 

estando sua inserção no sistema em conformidade com ciclos de avaliação 

institucional, quanto a emissão dos relatórios parciais e final. 

O Relatório de Autoavaliação Institucional expressa um diagnóstico de todas 

as dimensões avaliadas pela CPA. A lei do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) prevê 10 dimensões que tem a finalidade contemplar a 

Instituição de Ensino Superior como um todo, todas essas estão contempladas 

no Relatório de Autoavaliação Institucional, conforme segue: 1 - A missão e o Plano 
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de Desenvolvimento Institucional; 2 - A política para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação, a extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades; 3 - A responsabilidade social da instituição, 

considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 4 - A comunicação 

com a sociedade; 5 - As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 6 Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia 

na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 

universitária nos processos decisórios; 7 - Infraestrutura física, especialmente a de 

ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação; 8 - 

planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e 

eficácia da autoavaliação institucional; 9 - Políticas de atendimento aos estudantes; 

10 - Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior. 

O Centro Universitário Tiradentes, na elaboração do relatório da Autoavaliação 

Institucional, viabiliza a formulação de um diagnóstico que se reverte na 

implementação de ajustes e melhorias da instituição. Também, nesse aspecto é muito 

relevante o acompanhamento do desenvolvimento do PDI, no concernente à 

capacidade institucional de cumprir as suas metas, bem como de incorporar os 

resultados da avaliação interna e externa da IES, como instrumento de gestão e que 

subsidia a incorporação de melhorias em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

– PDI. Uma vez que, a Unit/AL entende a autoavaliação institucional como processo 

privilegiado de discussão junto à comunidade e reconhece a sua importância para a 

gestão institucional, através da elaboração dos objetivos estratégicos da instituição, é 

dessa forma que as informações obtidas a partir dos processos de avaliação vêm 

possibilitando que seus diversos setores e cursos viabilizem as condições necessárias 

para o aprimoramento de suas atividades.  

Assim, os conteúdos dos relatórios e demonstrativos e seus planos de 

melhorias propostos expressam uma análise global do desenvolvimento e das ações 
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da Instituição e articulado e em consonância com as metas e objetivos traçados no 

seu PDI. 

Além da análise contida ao longo do Relatório de Autoavaliação Institucional, 

é realizada a síntese diagnóstica referente a autoavaliação no ciclo anterior, sendo 

observadas as fragilidades apontadas na autoavaliação institucional e os 

encaminhamentos em relação a: objetivos, ações implementadas, ações planejadas 

em andamento e setor responsável; estando relacionadas ao ano do relatório. 

Portanto, cada relatório parcial possui relação entre si e o ciclo se consolida com o 

relatório final do triênio. 

No fechamento do Relatório de Autoavaliação Institucional é elaborado o 

plano de ação institucional segmentando o mesmo por eixos: EIXO 1 - Planejamento 

e Avaliação institucional, EIXO 2 - Desenvolvimento Institucional, EIXO 3 - Políticas 

Acadêmicas, EIXO 4 - Políticas de Gestão e EIXO 5 – Infraestrutura. Em cada eixo 

são determinadas as fragilidades, objetivos, ações a serem implementadas e o setor 

responsável. Desta forma, o acompanhamento das atividades é efetivado com 

precisão, para que ocorram inovações na realidade da instituição de maneira 

integral. 

 

3.3.2 Divulgação dos resultados à comunidade acadêmica 

A Comissão Própria de Avaliação da Unit/AL ao fomentar a cultura da avaliação 

tem como responsabilidade aprimorar constantemente os mecanismos de divulgação 

dos resultados das avaliações interna e externa, bem como das ações planejadas a 

partir dessas avaliações. Ações como a reestruturação do site e dos sistemas da 

instituição para ampliar as informações a respeito das atividades da CPA, foram 

implementadas como resultantes das deliberações dos diversos segmentos, em 

função dos resultados obtidos nos processos avaliativos. 

A análise dos dados é realizada por diversas instâncias da IES, sob a 

coordenação da CPA. Entre as atividades vinculadas ao diagnóstico dos resultados 

obtidos, citamos a análise da própria CPA, com a produção de relatórios; reuniões 

ampliadas com membros dos segmentos institucionais; reuniões entre os 

coordenadores de curso e seus docentes.  

A partir do relatório produzido com os dados obtidos na autoavaliação 

institucional, cada setor elabora um plano de ação para trabalhar as fragilidades 
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indicadas e fortalecer os pontos positivos.  A CPA, com apoio de outros 

departamentos da Instituição tem impulsionado para que as diversas áreas de gestão 

da Instituição busquem incorporar a prática contínua da análise dos resultados das 

avaliações e o constante aprimoramento das ações como uma atividade processual, 

estimulando o entendimento da avaliação como uma ferramenta de gestão.  

A divulgação dos resultados e atividades desenvolvidas ocorre através de 

diversos meios. Os docentes e gestores dos cursos recebem seus resultados 

individuais e gráficos dos quesitos avaliados por meio do sistema acadêmico na 

internet - Magister. Os discentes também recebem no sistema acadêmico eletrônico 

as informações sobre a avaliação de seu curso. Como forma de ampliar a divulgação 

e estimular sua análise, os resultados são expostos em banners, cartazes afixados 

nos murais da instituição, no sistema acadêmico Magister e na página da CPA no site 

da instituição, onde tanto comunidade interna como externa podem ter acesso às 

informações sobre as avaliações desenvolvidas no âmbito da Unit/AL. 

Com a divulgação e análise dos resultados pelos diversos segmentos, a 

instituição objetiva como resultados: 

 Desenvolver ações que visem a sanar fragilidades apresentadas, bem como 

manter as potencialidades institucionais, em decisão conjunta com a 

comunidade envolvida no processo;  

 Elevar os níveis de participação docente, discente, dos técnicos administrativos 

e coordenadores nos processos de avaliação realizados pela IES; 

 Promover o aperfeiçoamento constante dos procedimentos referentes à coleta 

de dados destinados a Autoavaliação Institucional, a Avaliação Nominal 

Docente e a Avaliação da Gestão Acadêmica (semestral);  

 Realizar encontros periódicos com os diversos segmentos da Instituição 

visando o diálogo e a definição de planos e programas de melhoras para as 

áreas avaliadas; 

 Desenvolver atividades e eventos destinados ao contínuo aprimoramento dos 

instrumentos de avaliação; 

 Favorecer a busca da qualidade, por meio de debates, mediações e reflexões 

sobre os procedimentos acadêmicos e administrativos; 
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 Desenvolver programas de avaliação processual e permanente envolvendo a 

totalidade institucional, demonstrando seu papel social junto à comunidade, com 

o objetivo de diagnosticar e assinalar os limites e os potenciais da instituição; 

 Estimular a partir da análise dos dados da autoavaliação a promoção de ações 

de autonomia acadêmica e intelectual que se caracterizem como capaz de 

promover mudanças institucionais pautadas em pressupostos éticos que 

consolidem a gestão democrática e participativa, em consonância com o PDI. 

 

3.4 Atuação da CPA 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da IES constitui um órgão de natureza 

consultiva, com atribuições de elaboração, implementação, aplicação e 

monitoramento do processo de autoavaliação institucional. A CPA atua com 

autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na IES. A 

Comissão tem como objetivo subsidiar e orientar a gestão institucional em sua 

dimensão política, acadêmica e administrativa, para promover os ajustes necessários 

à elevação do seu padrão de desempenho e à melhoria permanente da qualidade e 

pertinência das atividades desenvolvidas. 

 

3.4.1 Comissão Própria de Avaliação na IES 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA do Centro Universitário Tiradentes é 

composta por representantes de todos os setores da instituição e também por 

representação da sociedade, conforme composição abaixo: 

 (1) Presidente da Comissão Própria de Avaliação 

 (1) Representante dos Coordenadores de Curso  

 (1) Representante do corpo docente 

 (1) Representante do corpo discente 

 (1) Representante do corpo técnico-administrativo 

 (1) Representante da sociedade civil organizada 

Os membros da CPA têm sua representação na forma como dispõe a Lei 

10.861/2004 e tem sua designação por ato do Reitor. A composição dos membros da 

CPA expressa os diferentes segmentos da comunidade acadêmica, além de 

representação da sociedade civil organizada. Essa pluralidade de pensamentos e de 
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perspectivas, possibilita uma rica análise dos dados coletados e a construção de 

instrumentos de avaliação que permitem examinar os diferentes interesses dos 

segmentos, balizados pelas 10 dimensões de análise do Sinaes. 

Constituem-se atribuições da CPA: 

I – Zelar pelo cumprimento do Programa de Avaliação Institucional Contínua. 

II – Deliberar sobre as questões gerais que dizem respeito à Avaliação Institucional; 

III – emitir pareceres em assuntos referentes à Avaliação Institucional; 

IV – Promover a coleta, organização, processamento de informações, elaboração de 

relatórios das atividades referentes à avaliação de cursos, programas, projetos e 

setores, considerando as diferentes dimensões institucionais; 

V – Promover e acompanhar o desenvolvimento do Programa de Avaliação 

Institucional; 

VI – Providenciar a divulgação de resultados na Instituição; 

VII – sistematizar e prestar informações solicitadas pelo INEP; 

VIII – subsidiar o processo de planejamento institucional, assim como acompanhar; 

IX – Promover a meta-avaliação do Programa de Avaliação Institucional; 

X – Assegurar a continuidade do Processo Avaliativo. 
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EIXO II - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

4. Desenvolvimento do Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL 

 O Centro Universitário Tiradentes compreende seu processo de 

desenvolvimento institucional baseado num permanente movimento em busca do 

aprimoramento e da qualidade da oferta de seus serviços educacionais. Nesse 

sentido, o presente Plano de Desenvolvimento Institucional é um documento 

norteador de suas ações estratégicas e expressa o compromisso com seus princípios 

e valores, sempre levando em consideração sua dimensão ética, de respeito ao ser 

humano e de se reconhecer como um agente indutor do desenvolvimento regional.  

É fator preponderante para o sucesso do planejamento acadêmico e da gestão 

de uma instituição de ensino superior, o correto entendimento a respeito da realidade 

e das demandas sociais, econômicas e educacionais, tanto no contexto nacional, 

como regional e local. Como forma de subsidiar as decisões, readequações e o fluxo 

de gestão e planejamento, a IES utiliza as informações fornecidas pelos processos de 

autoavaliação institucional e as avalições externas realizadas pelo Ministério da 

Educação. Tais insumos realimentam e desencadeiam um contínuo processo de 

aprimoramento nas ações do Centro Universitário Tiradentes. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) está estruturado a partir da 

definição da missão da IES e nas estratégias para atingir os objetivos e as metas 

planejadas. Este planejamento contempla objetivos, metas e ações para o 

desenvolvimento da instituição. As ações propostas nos cinco eixos institucionais 

descritos no PDI estão articuladas para promover o desempenho da IES de maneira 

integral. 

A construção do Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturada com 

ampla participação dos diversos segmentos da Instituição, coordenada pela Comissão 

Própria de Avaliação que ao longo do processo de construção desse documento 

realizou diversas atividades junto à comunidade acadêmica para coletar informações 

e realizar as análises necessárias para formulação de seu planejamento. 

A consolidação das políticas e programas apresentados é fruto das discussões 

promovidas na Unit/AL, travadas no âmbito da comunidade acadêmica da Instituição 

e amadurecidas com a consolidação da IES na qualidade de Centro Universitário. É 

resultado também das avaliações institucionais desenvolvidas internamente pela CPA 
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externamente pelo Ministério da Educação, além das ações efetivadas pelo Conselho 

Superior, Colegiados dos Cursos, Núcleos Docentes Estruturantes e pelos gestores da 

Instituição.  

 

4.1 Missão  

O Centro Universitário Tiradentes tem por missão: “Inspirar as pessoas a ampliar 

horizontes por meio da educação inovadora e de qualidade, comprometida com o 

desenvolvimento da sociedade". A missão objetiva explicitar claramente sua 

direção no sentido de proporcionar serviços educacionais que promovam o 

crescimento integral do ser humano e da sociedade.  

 

4.2   Visão 

 Ser, até 2020, a melhor e maior IES privada do estado de Alagoas, sendo 

reconhecida pela empregabilidade dos seus alunos e egressos. 

 

4.3      Valores 

 Ética;  

 Cooperação;  

 Inovação;  

 Humildade;  

 Responsabilidade Social; 

 Valorização do ser humano. 

  

4.4      Finalidades e objetivos da instituição 

      São finalidades do Centro Universitário Tiradentes, como estabelece seu 

Estatuto: 

I. Promover o estudo, a pesquisa, o ensino e a difusão das Ciências e da Cultura, por 

meio do desenvolvimento do espírito crítico e do pensamento reflexivo. 

II. Contribuir na formação de profissionais e especialistas nas diferentes áreas do 

conhecimento, habilitando-os para inserção nos setores profissionais e para 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira. 
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III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação, para o desenvolvimento das 

ciências e, desse modo, promover o entendimento entre os homens. 

IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação. 

V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração. 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais.  

VII. Prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo com ela uma 

relação de reciprocidade e promover a extensão, aberta à comunidade, visando a 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na Instituição.  

VIII. Proporcionar ao estudante condições e meios para educação integral e formação 

continuada.  

IX. Intercambiar com estabelecimentos congêneres e instituições de ensino e 

pesquisa, tanto públicas como particulares, nacionais e estrangeiras, para o 

aprimoramento do ensino nela ministrado e dos projetos nela desenvolvidos. 

X. Formar, moral, intelectual e tecnicamente os alunos, elemento primordial para a 

realização de um meio seleto, culto e de paz, bem como contribuir para o progresso 

do País, de acordo com os grandes objetivos da Educação Nacional definidos no 

artigo 3º da lei 9394/96, na Constituição Federal e demais legislação pertinente, com 

destaque para:  

a. o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.  

b. a valorização da experiência extraescolar.  

c. a dinâmica participativa e responsável.  

d. o respeito à liberdade e apreço à tolerância.  

e. a vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais.  

 

Por estes pressupostos, o Centro Universitário Tiradentes elege como objetivos:  
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I. Empreender um processo educativo que favoreça o desenvolvimento de 

profissionais capacitados para atenderem às necessidades e expectativas do 

mercado de trabalho e da sociedade;  

II. Sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação;  

III. Realizar processos educacionais que fomentem a articulação ensino, a 

pesquisa/práticas investigativas e extensão; 

IV. Estimular a produção cultural local e regional;  

V. Ampliar a oferta dos cursos de graduação e pós-graduação (Lato Sensu e 

Stricto Sensu), atendendo às demandas da sociedade e do desenvolvimento 

regional;  

VI. Fomentar o desenvolvimento da pesquisa no Centro Universitário Tiradentes;  

VII. Incentivar a integração da IES com a comunidade;  

VIII. Ampliar a vinculação com o meio externo, como forma de aproximação do 

aluno à realidade social e ao campo de trabalho;  

IX. Fortalecer e divulgar a Autoavaliação Institucional;  

X. Promover a melhoria contínua da infraestrutura física e logística do Centro 

Universitário;  

XI. Elevar o perfil do corpo docente quanto à titulação, regime de trabalho e 

qualificação profissional;  

XII. Ampliar mecanismos para o atendimento ao discente. 

 

4.5      Responsabilidade social da instituição  

   Em consonância com sua missão, o Centro Universitário Tiradentes, Unit/AL, 

declara como uma de suas prioridades o compromisso com o desenvolvimento da 

sociedade. Para tanto, a IES tem realizado diversas ações baseadas na 

Responsabilidade Social, buscando a valorização dos diferentes saberes humanos, o 

atendimento de demandas relacionadas à dimensão social, cultural, ambiental, de 

cidadania, de acessibilidade e inclusiva, de garantia aos direitos fundamentais da 

pessoa humana, contribuindo para qualidade de vida e o desenvolvimento local e 

regional.  

Diante de um cenário local e regional marcado por grandes desafios, quanto à 

necessidade de qualificação profissional, o Centro Universitário Tiradentes tem 

contribuído com a formação de profissionais qualificados em diversas áreas para o 
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mercado de trabalho, em todos os níveis da educação superior: graduação e pós-

graduação. Além disso, as atividades de pesquisa/práticas investigativas e de 

extensão tem também colaborado com soluções inovadoras e exitosas para o 

enfrentamento dos enormes desafios sociais da região. 

As atividades de responsabilidade social desenvolvidas ocorrem mediante a 

participação de alunos, professores, gestores e egressos. A orientação que rege 

essas ações é a do compromisso constante com a transformação e o desenvolvimento 

social sustentável. Tais princípios são norteados pelo PDI, imbuídos no 

desenvolvimento e na realização de programas/ projetos/ ações de cunho social que 

contemplam demandas da cidade de Maceió e do estado de Alagoas. 

A responsabilidade social expressa uma forma de gestão que se define pela 

relação ética e transparente da organização com todos os públicos com os quais ela 

se relaciona. Se objetiva também pelo estabelecimento de metas compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável, com práticas de enfrentamento às desigualdades 

sociais, pelo respeito à diversidade humana e pelo compromisso com a transformação 

social.  

Reconhecendo a relevância e o papel das instituições de ensino superior para o 

desenvolvimento regional e a transformação social, o Centro Universitário Tiradentes 

estabelece seu compromisso por uma efetiva interlocução com a comunidade 

externa, buscando identificar as principais demandas societárias e colaborando ao lado 

da sociedade, no enfrentamento de seus grandes desafios, principalmente daquelas 

parcelas mais vulneráveis. Nesse sentido, são desenvolvidas ações de extensão com 

o objetivo de promover a difusão de conhecimento pertinente às áreas dos cursos 

superiores oferecidos, sempre em articulação com as demandas postas pela realidade 

econômica, social e cultural de Maceió, do estado de Alagoas e da região Nordeste. 

De tal forma, além das suas funções específicas de geração e transmissão do saber 

e formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho, a prestação 

de serviços à sociedade, favorecendo o desenvolvimento econômico e social, na 

perspectiva da melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Para a concretude dos seus princípios de responsabilidade social, a IES realiza 

anualmente o Fórum de Desenvolvimento Regional, promovido em parceria com 

diversos órgãos governamentais e não governamentais, oferecendo vários serviços 

às comunidades do entorno do Centro Universitário. De forma contínua, a Instituição 

oferece serviços especializados por meio de sua infraestrutura e dos profissionais no 
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Centro Aplicado de Psicologia, no Núcleo de Práticas Jurídicas em conjunto com o 

Fórum de Justiça instalado no Campus, na Clínica de Fisioterapia, na Clínica de 

Odontologia, na Clínica de Nutrição e na Unidade Básica de Saúde, que funciona no 

campus, em parceria com o poder público. Além disso, diversas outras atividades são 

ofertadas à comunidade ao longo do ano, notadamente por meio dos 

programas/projetos/ações de extensão desenvolvidos nas comunidades pelos 

professores e discentes. 

No âmbito do respeito a diversidade humana, desde 2016, estudantes e 

colaboradores do Centro Universitário Tiradentes passaram a ter o direito de adotar o 

uso do nome social, ou seja, a forma pela qual se auto identificam de acordo com a 

especificação do gênero. Isso significa que, a partir deste momento, travestis, 

transexuais, transgêneros e intergêneros serão reconhecidos em toda a instituição 

pelo seu nome social no cotidiano. A IES compreende que a promoção ao bem-estar 

social livre de preconceitos e discriminação é um direito e dever de todas as 

comunidades.  

Mais do que garantir de maneira ampliada os direitos à identidade de gênero, 

a medida, determinada pela portaria da Reitoria/Unit/AL, Nº17/2016, representou mais 

um passo na aceitação e respeito às diferentes orientações sexuais. Desta forma, a 

deliberação dialoga com a filosofia e princípios estabelecidos pela Unit/AL com base 

no respeito à diversidade humana. Assim, enquanto instituição educadora, a Unit/AL 

entende que o ser humano tem a autonomia de se expressar e posicionar-se em 

qualquer ambiente, inclusive a de definir seu registro social, a forma pela qual querem 

ser identificados. 

A partir das Políticas existentes na IES, são desenvolvidas diversas ações 

voltadas para o fortalecimento do compromisso social da instituição, algumas dessas 

mais relevantes são:  

Fórum de Desenvolvimento Regional: atividade anual realizada no mês de maio, 

que possui o objetivo tanto de fomentar o exercício da cidadania e o compromisso 

como o desenvolvimento social. O evento ocorre em parceria com instituições públicas 

e privadas. A cada ano são ofertados gratuitamente mais de 30 serviços diferentes, 

atendendo a um público superior a 3 mil pessoas por edição. Os serviços são 

oferecidos a comunidades carentes, especialmente às de São Rafael, Santo Onofre, 

Grota do Arroz, Novo Horizonte, Aldeia do Índio, Vila Emater e demais comunidades 

adjacentes a Unit/AL. 
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Atividades sociais desenvolvidas pelos Centros de Práticas dos Cursos:  

Na Clínica Escola de Fisioterapia, é oferecido atendimento gratuito às comunidades 

do entorno da instituição, nas áreas de Fisioterapia Traumato-ortopédica, 

neurofuncional no adulto e na criança, cardiorrespiratória, reumatológica, ginecologia 

e obstetrícia, dermatofuncional e aquática.  

O Curso de Odontologia possui a Clínica onde o atendimento à comunidade é 

realizado pelos alunos a partir do 5° período sob a supervisão dos professores nas 

respectivas disciplinas de clínica integrada I e II.  

O Centro de Psicologia Aplicada é um espaço de práticas psicossociais do curso de 

Psicologia, que recebe de usuários crianças, adolescentes, adultos e idosos, 

encaminhados pelas instituições conveniadas, bem como por aqueles que, em não 

tendo condições econômicas suficientes para arcar com o tratamento psicoterápico 

particular.  

A Clínica de Nutrição realiza diagnósticos e intervenções na área de alimentação e 

nutrição para a população, que majoritariamente são provenientes das comunidades 

locais ou encaminhados dos demais setores de práticas.   

O Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ -, vinculado ao Curso de Direito funciona em 

apoio ao 7º Juizado Civil e Criminal Desembargador Gerson Omena Bezerra, em 

modernas instalações no Campus Amélia Maria Uchôa, graças a uma parceria firmada 

entre a Unit/AL e o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. O NPJ possui convênio 

com a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, funcionando nas dependências do 

NPJ os Núcleos de Assistência Civil (NAC) e o de Assistência ao Preso (NAP). Dentre 

os serviços prestados pelo NPJ, destacam-se o atendimento ao assistido da 

Defensoria Pública e do Juizado Especial, as audiências de conciliação extrajudicial 

e judicial, as audiências de instrução, as análises de documentos judiciais, entre 

outros.  

Mutirão de Conciliação e Mediação: No NPJ funciona o Centro de Solução de 

Conflitos Extrajudiciais e Cidadania. Sua atividade é voltada na busca solucionar 

conflitos por meio das técnicas de mediação.  

Projeto (Re)verso no Cárcere: Resultado de uma parceria entre a Unit/AL e a 

Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), visa proporcionar uma 

formação profissional mais completa, quebrando paradigmas e alterando a visão da 

comunidade acadêmica sobre a realidade das unidades prisionais. Com a iniciativa, 

os acadêmicos vão quinzenalmente aos presídios averiguar as necessidades dos 
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apenados e, posteriormente, solicitar benefícios junto à Defensoria Pública e 16ª Vara 

de Execução Penal.  

Projeto Justiça Restaurativa: é realizado pelo Poder Judiciário Alagoano em 

parceria com a Unit/AL. A iniciativa conta com a participação de três cursos: Direito, 

Psicologia e Serviço Social, de forma interdisciplinar, propiciando uma formação 

humanística aos alunos.  

Eventos em datas especiais: A IES realiza para a comunidade circunvizinha eventos 

de cunho social no dia das crianças e no período do natal, proporcionando as crianças 

da região uma oportunidade de vivenciar experiências lúdicas e de integração. 

Prevenção ao câncer: O curso de Enfermagem, em parceria com o curso de 

Medicina, oferece atendimento às mulheres no combate ao câncer. São realizados 

atendimentos e palestras que elucidam os cuidados que devem ser tomados para 

combater a doença.  

Atendimentos na área da saúde: é prestado à população em geral e desenvolvido 

por professores e alunos do curso de Medicina, por meio da Integração Ensino Serviço 

Comunidade – IESC. Também são prestados serviços à comunidade nos internatos 

do curso de Medicina, nos ambulatórios dos hospitais: Sanatório, Veredas, Hospital 

Geral do Estado-HGE, Santa Casa de Misericórdia, Hospital do Coração, Arthur 

Ramos, Hospital Vida e Unidades de Pronto Atendimento – UPA 

Unit Social: promove ações em diversas localidades de Maceió e no interior do 

estado, com atendimentos de: aferição de pressão arterial, teste de glicemia, 

massoterapia, avaliação da pisada, orientação nutricional, teste micológico, 

orientação no combate ao câncer de mama e próstata, orientação no combate à 

dengue, aplicação de flúor, teste vocacional, distribuição de preservativos, entre 

outros.  

Programa Portas Abertas: O projeto engloba aulas preparatórias para ingresso nos 

processos seletivos de acesso ao ensino superior e visita ao campus pelos alunos do 

ensino médio, com atividades voltadas para experiências de imersão em áreas 

profissionais.  

Programa de Atenção Integral à Criança – PAIC: O programa tem caráter 

permanente e seu objetivo fundamental é o de atender as crianças e adolescentes 

das comunidades circunvizinhas a Unit/AL, com proposta pedagógica que responda 

às necessidades básicas por elas demandadas.  
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Programa Conduta Consciente: possui uma efetividade contínua e sua preocupação 

principal está ancorada no princípio de contribuir com a qualidade do meio ambiente, 

com efetiva participação do Curso de Engenharia Ambiental e o engajamento dos 

demais cursos da IES e da comunidade acadêmica como um todo.  

Com ações de responsabilidade social, articuladas a atividades de pesquisa e 

a extensão que se revertem em ganhos para a sociedade, a Unit/AL recebeu o Selo 

de Responsabilidade Social, concedida pela Associação Brasileira de Mantenedoras 

de Ensino Superior (ABMES).  

Ainda quanto ao compromisso social da Unit/AL, a instituição tem provido um 

vasto número de atividades público externo por meio de suas clínicas, centros de 

prática, NPJ, mutirões de Justiça, cursos, etc., com médias de atendimento entre 2016 

e 2018, informadas conforme tabelas abaixo.  

 

Tabela 9- Média de Atendimentos realizados anualmente 

Setor/Serviço Nº de atendimentos 

NPJ 4.620 

Mutirões da Justiça 278 

Clínica de Odontologia 5.591 

Clínica de Fisioterapia 10.004 

Centro de Psicologia 4.177 

Clínica de Nutrição 3.040 

Fórum de Desenvolvimento Regional 3.000 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes – Coordenações de Cursos 

 

Quadro 3 - Descrição dos atendimentos realizados por curso de graduação 

Curso Evento Atividade/Serviço 

Enfermagem Unit Social  Vacinação 

Odontologia Feivest Aplicação de flúor 

Nutrição 
Unit Social – Fórum de 

desenvolvimento regional 
Avaliação e educação nutricional 

Ciências Contábeis Atendendo a Receita 
Assessoria para a Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa Física  

Psicologia 
Unit Social - Janeiro 

Branco - parceria com a 
Sesau e Seades 

Ação Cidadã com moradores de rua  

Engenharia 
Ambiental 

Semana da água 
Educação Ambiental: Consumo 

consciente, preservação de recursos 
hídricos 
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Engenharia 
Ambiental 

Semana do Meio Ambiente 
Educação Ambiental: Distribuição de 

mudas nativas da mata atlântica 

Engenharia de 
Produção 

Fórum de 
Desenvolvimento 

Consultoria para pequenos negócios  

Arquitetura e 
Urbanismo 

Projeto Integrador/ 
Fórum de 

Desenvolvimento Regional 

Conscientização sobre trânsito/ Maio 
Amarelo em parceria com o Detran 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Projeto Integrador/ 
Fórum de 

Desenvolvimento Regional 

Conscientização sobre arborização 
urbana em parceria com o Instituto da 

Mata Atlântica 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Projeto de extensão 
Intervenção urbana: Ressignificação 

da Praça do Milênio – Vergel  

Engenharia de 
Petróleo 

Disciplina de Práticas de 
Extensão na Área de 

Engenharia 

Distribuição de alimentos e materiais 
de higiene pessoal para idosos da 

Casa do Pobre 

Engenharia de 
Petróleo 

Disciplina de Práticas de 
Extensão na Área de 

Engenharia 

Desenvolvimento e aplicação de jogos 
de raciocínio lógico e de matemática 
para crianças do Lar São Domingos 

Engenharia Civil 
Fórum de 

Desenvolvimento Regional 
(local: Unit/AL) 

Oficina: Orientação para minimizar os 
ricos de moradias e encostas 

Engenharia Civil 
Fórum de 

Desenvolvimento Regional 
(local: Unit//AL) 

Oficina: Orientação quanto a melhor 
utilização dos materiais de construção 

Gestão de Recursos 
Humanos 

Capacitapro 
Capacitação de alunos do ensino 
médio para o mercado de trabalho 

Gestão de Recursos 
Humanos 

Projeto Juvenópolis 
Planejamento e de sustentabilidade e 
arrecadação de donativos para ONG 

JUVENÒLPOLIS  

Fisioterapia 
Fisioterapia Corrida 

Pestalozzi 

Aferição dos sinais vitais, alongamento 
muscular pré e pós-atividade e 

resfriamento muscular após a corrida. 

Fisioterapia 

Unit Social – Fisioterapia 
na Semana da Mulher - 

Pestalozzi 
 

Alongamentos e relaxamento, 
palestras e orientações sobre 
transferências  para as mães. 

Fisioterapia 

Unit Social – Fisioterapia 
na Semana da Mulher - 

HCOR 
 

Atividades de educação em saúde 
através de palestras sobre a 

prevenção do câncer de mama e de 
colo do útero; realização de aferição 

de pressão arterial, orientações sobre 
a prevenção da Hipertensão arterial, 

além de uma oficina de auto 
alongamento e conscientização 

postural. 

Fisioterapia 
Fisioterapia na Corrida 

Tiradentes 

Aferição dos sinais vitais, alongamento 
muscular pré e pós-atividade e 

resfriamento muscular após a corrida. 
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Fisioterapia 
Unit Social – Fórum de 

Desenvolvimento Regional 
 

Limpeza de pele 

Fisioterapia 
Unit Social – Fisioterapia 

na Corrida Duque de 
Caxias  

Alongamento, crioterapia e aferição 
dos sinais vitais 

Fisioterapia 
Unit Social – Fisioterapia 

na 2ª Corrida Unit 
Alongamento, crioterapia e aferição 

dos sinais vitais 

Fisioterapia 
Unit Social - Fisioterapia 
na Corrida Track&field 

 

Alongamentos, crioterapia e 
verificação dos sinais vitais 

Fisioterapia 

Unit Social – Fisioterapia 
na Campanha Mundial do 

AVC 
 

Ciclo de palestras de conscientização 
sobre o AVC, direcionado ao grupo de 
idosos, no auditório do Sesc alagoas 

Fisioterapia 

Unit Social – Fisioterapia 
na Feira do Empreendedor 

- SEBRAE 
 

Serviços de alongamento, avaliação 
postural, avaliação da pisada e 

orientações posturais. 

Odontologia 

Garantindo O Direito À 
Saúde Bucal Para 

Crianças E Adolescentes 
Em Situação De 

Vulnerabilidade Social 

Promover ações educativas, 
preventivas e de reabilitação dentária 

Odontologia Saúde Bucal de Escolares 
Saúde da Família no Conj. Denisson 

Menezes em Maceió- atividades 
educativas em saúde bucal 

Odontologia 
A Odontologia e a Atenção 

Primária à Saúde 
 

Atividades específicas da atenção 
primária à saúde na unidade de Saúde 

da Família Denisson Menezes 

Biomedicina  
Fórum de desenvolvimento 

regional 2017 
Determinação de Glicemia capilar 

Biomedicina 
Ação social: Colégio 
adventista de Maceió 

Determinação de Glicemia capilar 

Biomedicina 
Fórum de desenvolvimento 

regional 2017 
Exame micológico direto 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes – Coordenações de Cursos 

 

4.6         Metas e ações institucionais 

              Os objetivos estabelecidos para o período de cinco anos deste PDI estão 

expressos nas metas, nas suas estratégias de implantação, assim como nos 

indicadores de cumprimento. As metas foram estabelecidas, a partir de demandas 

estratégicas que visam o fortalecimento do Centro Universitário Tiradentes em todas 

as suas dimensões de atuação. 
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Quadro 4- Metas, estratégias e indicadores do Centro Universitário Tiradentes 

Meta Estratégia 
Indicador de 

cumprimento 

Atualização das Políticas 

Institucionais de Pesquisa, de 

Extensão, de Atendimento ao 

Discente até 2019 

Realizar reuniões, encontros e 

grupos focais com os setores que se 

relacionam com as áreas para 

atualização das Políticas  

Políticas Institucionais 

de Pesquisa, de 

Extensão, de 

Atendimento ao Discente 

atualizadas e em efetiva 

execução. 

Registrar a produção científica 

em parâmetros nacionais, no 

período de 2019 a 2023 

Articular com o CNPq mecanismos 

que possibilitem o registro dos 

Grupos de Pesquisa da Unit/AL. 

Cadastro de 10 Grupos 

de Pesquisa (2 por ano) 

da Unit/AL no Diretório 

de Grupos de Pesquisa 

do CNPq. 

Consolidar a Unit/AL entre as 

IES que fazem pesquisa e 

pós-graduação no estado de 

Alagoas – Fluxo Contínuo 

Interlocução com Pró-reitorias de 

Pós-Graduação e Pesquisa em 

Fóruns e Encontros de Pró-Reitores 

 

Candidatura nas principais 

chamadas das agências do fomento 

de Alagoas e do Brasil. 

Parcerias estabelecidas 

com as 4 Pró-reitorias do 

Estado (UFAL; UNEAL;  

UNCISAL; IFAL). 

Conquista dos Editais 

que contemplam a Pós-

Graduação e a Pesquisa 

Articular participação no 

Conselho Estadual de C&TI de 

Alagoas (assento/representação 

da Unit AL). Até 2023 

Solicitação de reunião/ Convite para 

conhecer a instituição/Participar 

atividades da instituição. 

Conquista de 1 assento 

no Conselho Estadual de 

CT&I. 

Reconhecer os diferenciais de 

produção dos docentes, assim 

como reter talentos na 

instituição. Fluxo contínuo 

Revisar e validar o Programa de 

Remuneração Variável junto à DPE, 

ASSJUR e Reitoria-Unit/AL. 

Reter Professores-

doutores da Unit/AL 

Ampliar o número de bolsas de 

Iniciação Científica da Unit/AL. 

Período de 2019-2020. 

Credenciar a Unit/AL junto ao CNPq 

para a concessão de bolsas na 

modalidade PIBIC/CNPq 

Apresentar à FAPEAL o pedido de 

ampliação de bolsas na modalidade 

PIBIC/FAPEAL 

Bolsas concedidas e 

implantadas (o 

quantitativo depende da 

disponibilidade anual do 

CNPq). 

Ampliar em até 30% o 

número de bolsas na 

modalidade 

PIBIC/FAPEAL 
Implantar bolsas na modalidade 

Iniciação Tecnológica- PROBIT. 

Período de 2019-2020. 

Conceder bolsa de Iniciação 

Tecnológica PROBIT 

Oferta de até 10 bolsas 

para esta modalidade. 

Cadastrar a Unit/AL no Diretório 

de Grupos de Pesquisa do 

CNPq. Para o ano de 2019. 

Articular junto ao CNPq a inserção 

da Unit/AL no Cadastro no Diretório 

de Grupos de Pesquisa 

Cadastro da Unit/AL até 

2019 no Diretório de 

Grupos de Pesquisa do 

CNPq 
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Articular ações entre o ensino, 

pesquisa e extensão para 

docentes e discentes. Período 

de 2019-2020. 

Alinhar junto à Pró-Reitoria de 

Graduação ações integradoras para a 

sistematização dos conhecimentos 

produzidos em prol do processo 

ensino-pesquisa-extensão. 

Ações entre o ensino, 

pesquisa e extensão de 

acordo com as 

propostas educacionais. 

Estimular a comunidade 

acadêmica na elaboração de 

novos projetos alinhados à 

política de extensão. Para o ano 

de 2019. 

Lançar Edital para seleção de novos 

Projetos de Extensão. 

Aumento do número de 

projetos qualificados nos 

aspectos relacionados a 

Política de Extensão 

Ampliar as ações de 

Responsabilidade Social junto 

às Comunidades do entorno da 

Unit/AL. Para o período de 2019 

a 2021. 

Articular parcerias e atividades que 

promovam a interação com a 

comunidade do entorno. 

Quantificar o número de 

usuários e famílias 

assistidas por cada ação 

realizada. 

Estimular a promoção de cursos 

de qualificação profissional 

vinculados aos cursos de 

graduação. Período de 2019-

2020. 

Identificar propostas para o 

desenvolvimento de cursos livres. 

Aumentar em 50% o 

número de cursos 

realizados. 

Captar recursos para 

realização de projetos de 

pesquisa vinculados à área de 

concentração do SOTEPP – 

Fluxo Contínuo  

Permitir que os pesquisadores 

tenham dados para produção 

científica, de modo a cumprir os 

indicadores da CAPES de 

reconhecimento e captação de 

recursos de agências de fomento 

01 projeto de gaveta por 

professor permanente. 

Articular parcerias com 

pesquisadores e instituições 

de pesquisa alagoanas em 

atividades correlatas à área 

de concentração do SOTEPP 

– Fluxo Contínuo 

Garantir inserção regional e 

interlocução interinstitucional da 

Unit/AL 

4 parcerias anuais e 4 

bancas com 

participantes de 

pesquisadores 

alagoanos 

Captar recursos em bolsas 

para alunos do SOTEPP – 

Fluxo Contínuo 

Conquistar bolsas de agencia de 

fomento para possibilitar que alunos 

se dediquem integralmente ao 

mestrado. A conquista de bolsas em 

agências de fomento também 

aumenta os indicadores de avaliação 

da CAPES. 

02 bolsas por ano 

Implantar projetos de 

extensão envolvendo a 

Educação Básica, para o 

período 2019/2023 

Ampliar o compromisso de 

responsabilidade social do Programa 

da Unit/AL que visa contribuir para o 

desenvolvimento do Estado. 

Integralizar os indicadores de 

inserção social da CAPES. 

Projeto implantado em 

01 escola ou em 01 

comunidade por ano até 

o número de 04 projetos 

em funcionamento até 

2023 

Publicação de artigos pelos 

docentes dos programas de 

pós-graduação - Fluxo 

Contínuo 

Atingir indicadores de publicação de 

artigos para manutenção da nota 4 e 

ampliação para nota 5 até 2023 

12 artigos por ano, nos 

estratos B1 a A1, 

elevando o número com 

a implantação de novos 

programas. 

Publicação Capítulos de 

Livros com parceiros 

internacionais – Entre 2019 e 

2023 

Atingir indicadores de publicação de 

capítulos de livros para ampliação 

para nota 5 – e atender indicadores 

de produção compartilhada com 

08 capítulos de livros por 

ano com coautores 

estrangeiros 
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parceiros estrangeiros 

Participação de discentes e 

docentes em congressos 

científicos internacionais – 

Fluxo Contínuo 

Representar a Unit/AL e o SOTEPP 

em eventos científicos internacionais 

04 trabalhos 

apresentados em 

eventos internacionais 

ao ano com publicação 

de trabalhos completos 

em anais de eventos 

Fortalecer ações de 

internacionalização Até 2022 

Atração e fixação de pesquisadores 

estrangeiros 

02 pesquisadores 

atraídos e fixados até 

2022 

Consolidar a reformulação 

das estruturas curriculares 

dos cursos de modo a 

contemplar a evolução das 

áreas do conhecimento, 

assim como a efetiva 

integração teoria/prática. 

Inserir no PPC estratégias e 

ações que oportunizem a sua 

atualização, a articulação 

teoria/prática, a flexibilidade e a 

interdisciplinaridade, para o 

efetivo desenvolvimento de 

competências pelos alunos. 

Todos os projetos 

pedagógicos revisados 

até 2019. 

Prover meios e instrumentos 

para o desenvolvimento de 

práticas ativas de 

aprendizagem. 

Disponibilizar estrutura de apoio e 

de capacitações para o 

desenvolvimento das práticas 

ativas de aprendizagem 

Metodologias ativas 

de aprendizagem 

efetivamente 

implantadas até 

2020. 

Intensificar as ações de 

responsabilidade social e 

cultural ao longo do período 

de vigência deste PDI  

Ampliar a promoção e participação 

em ações de caráter social e 

cultural que contemplem: a 

sustentabilidade ambiental, a 

inclusão social e a defesa do 

patrimônio histórico e cultural. 

Ações planejadas, 

desenvolvidas e/ou 

apoiadas pela 

Instituição, com ampla 

divulgação e 

participação do seu 

corpo social. 

Ampliar e fortalecer parcerias 

e convênios com os diversos 

segmentos da sociedade em 

30%, até 2022, para 

oportunizar que o aluno se 

situe no seu contexto social e 

profissional. 

Intensificar o relacionamento com 

empresas e instituições locais e 

regionais, com vistas à realização 

de ações conjuntas e à 

consolidação das parcerias. 

Parcerias e convênios 

ampliados em 30% 

Consolidar o Unit Carreiras, 

elevando a inserção dos 

discentes e egressos no 

mercado de trabalho em 15% 

até 2021. 

Organizar banco de currículos dos 

estudantes e egressos, realizar 

cadastro de empresas para a 

divulgação do banco e oportunizar 

vagas do mercado produtivo para 

encaminhamento dos mesmos. 

Verificação do 

crescimento 15% de 

inserções no mercado 

de trabalho por meio 

do Unit Carreiras. 
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Implantar, entre 2019 e 2023, 

estrutura física, tecnológica, 

de recursos humanos e de 

materiais necessária à 

operacionalização dos novos 

cursos, de acordo com o 

cronograma proposto. 

Modernizar a infraestrutura física 

do campus Amélia Maria Uchoa 

Novas instalações 

concluídas e em 

condições de uso, com 

equipamentos e 

materiais adquiridos e 

recursos humanos 

selecionados e 

contratados. 

Ampliar o prédio da biblioteca 

central e possibilitar melhores 

condições de acesso e estudo 

do acervo bibliográfico 

disponível 

Ampliar o prédio da biblioteca no 

campus Amélia Maria Uchoa 

Novas instalações 

concluídas, com 

equipamentos e 

materiais adquiridos e 

recursos humanos e 

contratados. 

Prosseguir no período de 

vigência deste PDI com a 

política de atualização e 

aquisição do acervo, 

ampliando-o em 8%, ao ano. 

Realizar, semestralmente, 

levantamento bibliográfico para as 

aquisições, em observância à 

política 

Aquisições realizadas 

de acordo com a taxa 

de expansão projetada 

Ampliar a participação da 

comunidade acadêmica nos 

processos de avaliação 

institucional de modo a 

atingir o percentual de 70% 

em 2021. 

Divulgar as ações implementadas 

em decorrência do processo de 

autoavaliação, realização de 

campanhas de divulgação. 

Ampliação do número de 

participantes conforme o 

percentual estabelecido 

Consolidar a política de 

qualificação docente 

Publicação de edital para a seleção 

de docentes candidatos ao 

Programa de Qualificação e prover 

meios para o desenvolvimento do 

Programa. 

Edital publicado, 

docentes 

selecionados e 

recursos 

disponibilizados. 

Consolidar a política de 

acessibilidade 

Executar o Plano de Acessibilidade, 

conforme planeamento feito pelo 

Núcleo de Acessibilidade.  

Ações de acessibilidade 
executadas nas áreas de 

arquitetônica; 
comunicacional, 

pedagógica e atitudinal 

Manutenção do elevado 

percentual do contingente de 

docentes em regime de 

tempo integral e parcial, em 

pelo menos 76%, até 2023. 

Elaborar plano de atividades 

acadêmicas e selecionar os 

docentes que se coadunem com 

os objetivos do plano 

Perfil de titulação do 

corpo docente 

melhorado 

Consolidar a Política de 

Direitos Humanos na IES. 

Durante o período de 

vigência do presente PDI 

2019-2023 

Ampliar ações que possibilitem 

atividades na IES voltadas para 

garantia dos direitos fundamentais da 

pessoa humana. 

Eventos, atividades e 

capacitações realizadas 

e avaliadas quanto a sua 

efetividade. 
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Consolidar o programa de 

apoio ao discente, até o ano 

de 2022. 

Fortalecer o Programa de Apoio 

Pedagógico Integrado (PAPI), ações 

de nivelamento, apoio pedagógico 

e psicossocial (NAPPS), Mentoria, 

ampliação do apoio financeiro com 

instituições conveniadas, convênios 

com empresas privadas e 

organismos estatais. 

Programa de Apoio 

Financeiro e política de 

benefício consolidadas 

Reduzir gradativamente os 

índices de evasão, com 

vistas a atingir o percentual 

de 10 % ao ano, até 2022, 

por meio do fortalecimento 

das políticas de apoio ao 

discente. 

Formular estratégias e implementar 

ações de apoio ao discente visando 

reduzir a evasão, utilizando como 

instrumento de acompanhamento o 

Business Intelligence (BI). 

Índice de evasão com o 

percentual máximo de 

10% no ano de 2022. 

Abertura de um novo 

campus na cidade de 

Arapiraca 

Criar um novo campus na cidade de 

Arapiraca, expandido a oferta de 

serviços educacionais para a região 

do agreste do estado de Alagoas 

Instalações concluídas, 

com equipamentos e 

materiais adquiridos e 

recursos humanos e 

contratados. 

Ampliar entre 2020 a 2023 a 

infraestrutura do campus 

fora de sede de Arapiraca 

Amplias as instalações do campus 

fora de sede de Arapiraca, 

conforme demanda apresentada e 

cronograma estabelecido 

Instalações concluídas, 

com equipamentos e 

materiais adquiridos e 

recursos humanos e 

contratados. 

Implantação dos Programas 

de Residência Médica a 

partir de 2019 

Realizar reuniões, encontros e 

grupos focais com os setores que 

se relacionam com as áreas para a 

implantação dos Programas de 

Residência Médica   

Programas de 

Residência Médica 

implantados. 

 
Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 

 
 
 
 

De forma alinhada as metas propostas para seu PDI, são objetivos estratégicos 

do Centro Universitário Tiradentes, conforme eixos abaixo: 

Eixo cliente e mercado 

 Ampliar parcerias com empresas privadas e órgãos públicos; 

 Fidelizar as empresas parceiras e conveniadas; 

 Implementar ações com objetivos de estabelecer relacionamentos com as 

empresas e órgãos públicos;                                                    

 Efetivar o acompanhamento de egressos para verificar/contribuir com sua 

empregabilidade. 

 Ampliar a oferta de novos ambientes de aprendizagem e novas tecnologias;  
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 Implantar a escola de negócios; 

 Implantar novo campus na cidade de Arapiraca; 

 Implantar o espaço de interatividade para o público externo; 

 Ampliar divulgação do Unit idiomas e do programa de mobilidade acadêmica. 

 Implantar programas para recepção de alunos e professores de outros 

países; 

 Estabelecer relacionamento com outros países; 

 Utilizar do campus avançado do Grupo Educacional Tiradentes na cidade de 

Boston para realização das experiências educacionais; 

 Implantaras disciplinas bilíngue; 

Eixo processos internos 

 Capacitar colaboradores para o entendimento dos fluxos e processos das áreas 

afins; 

 Aprimorar o uso dos canais de comunicação internos e externos da Unidade; 

 Criar comitê que busque meios e oportunidades para ampliação de novos 

produtos e serviços; 

 Identificar novos talentos na Unit/AL para geração de novos produtos e 

serviços; 

 Criar fluxo que viabilize o desenvolvimento de novos produtos e serviços; 

 Criar agentes multiplicadores e de relacionamento 

Eixo aprendizagem e crescimento 

 Atualizar a política de capacitação e qualificação para todos os colaboradores; 

 Revisar o plano de carreira dos técnicos-administrativos de forma a assegurar 

seu desenvolvimento, promoção e valorização; 

 Rever o plano de carreira docente de forma a assegurar seu 

desenvolvimento, promoção e valorização; 

 Realizar semestralmente os editais para provimento interno e apoio a 

qualificação docente; 

 Revisar o programa de remuneração variável para professores mestres e 

doutores; 

 Definir indicadores e metas que devem nortear as ações desenvolvidas pelos 

colaboradores com base nos objetivos institucionais; 
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 Criar mecanismos com suporte tecnológico que permitam o acompanhamento 

dos planos de ações e seus resultados; 

 Ampliar programas de avaliação de desempenho e a premiação a partir das 

metas alcançadas (docentes e administrativos); 

 Realizar o planejamento coletivo das ações e definições das metas. 

 Reformular os currículos e PPCs com base na matriz de referência para o 

desenvolvimento de competências; 

 Estabelecer os meios e instrumentos para a inovação acadêmica 

(metodologias ativas, novos ambientes de aprendizagem e novas 

tecnológicas); 

 Capacitar o corpo docente com foco na aprendizagem baseada no 

desenvolvimento de competências;  

 Estimular a produção acadêmica, cientifica e extensionista da comunidade 

universitária; 

 Definir indicadores de qualidade acadêmica e suas metas; 

 Articular parcerias com pesquisadores e instituições de pesquisas alagoanas 

em atividades correlatas as áreas de concentração com as atividades 

correlatas; 

 Aprimorar a política de acessibilidade; 

 Consolidar a pesquisa, de acordo com os parâmetros nacionais, articulada 

com órgãos oficiais; 

 Reestruturar o setor de relações internacionais; 

 Disseminar na instituição as oportunidades advindas da política de 

internacionalização; 

 Ampliar o número de docentes e alunos da Unit/AL em intercâmbio 

internacional; 

 Atrair docentes e alunos de outros países para intercâmbio da Unit/AL. 
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4.7    Planejamento dos novos cursos de graduação a serem ofertados no 

período de vigência deste PDI 

Quadro 5- Novos cursos 2020-2023 

Cursos Habilitação 

 
Modalidade 

Integralização 

mínima 
Ano de 
início 

Vagas 
totais 
anuais 

Turno(s) 

Tecnologia em 
Redes de 

Computadores 

Superior de 
Tecnologia 

 
Presencial 

2,5 anos 2020 

 
200 Matutino e 

Noturno 

Engenharia 
Elétrica 

Bacharelado 

 

 
Presencial 

5 anos 2020 200 
Matutino e 
Noturno 

Estética e 
Cosmética 

Superior de 

Tecnologia 

 

 
Presencial 

3 anos 2020 

 
200 Matutino e 

Noturno 

Teologia Bacharelado Presencial 4 anos 2019 

 
200 

Matutino e 
Noturno 

Agronomia 
Bacharelado 

 

 
Presencial 

5 anos 2020 200 Integral 

Medicina 
Veterinária 

Bacharelado 

 

 
Presencial 

5 anos 2020 200 Integral 

Pedagogia 

 
Licenciatura Presencial 4 anos 

 
2020 

 
200 

Matutino e 
Noturno 

 

Tecnologia em 
Jogos Digitais 

Superior de 

Tecnologia 
Presencial 2,5 anos 2020 

 
200 

Matutino e 
Noturno 

Sistemas para 
Internet 

Superior de 

Tecnologia 
 

Presencial 
2 anos 2020 200 

Matutino e 
Noturno 

Logística 
Superior de 

Tecnologia  

 
Presencial 

2 anos 2020 200 
Matutino e 
Noturno 

Design de Moda 
Superior de 

Tecnologia  

 
Presencial 

2,5 anos 2020 

 
200 Matutino e 

Noturno 

Farmácia 

 

Bacharelado 

 

Presencial 5 anos 2021 

 
200 Matutino e 

Noturno 

Radiologia 
Superior de 

Tecnologia  

 
Presencial 

2,5 anos 2021 

 
200 Matutino e 

Noturno 

Gestão 
Hospitalar 

Superior de 

Tecnologia 

 
Presencial 

2,5 anos 2021 200 
Matutino e 
Noturno 

Gestão Pública 
Superior de 

Tecnologia 
 

Presencial 
2 anos 2021 200 

Matutino e 
Noturno 
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Tecnologia em 
construção de 

edifícios 

Superior de 

Tecnologia 
Presencial 3 anos 2021 200 

Matutino e 
Noturno 

Gestão 
Financeira 

Superior de 

Tecnologia 
Presencial 2 anos 2021 200 

Matutino e 
Noturno 

Terapia 
Ocupacional 

Bacharelado  
 

Presencial 
4 anos 2021 

 
200 

Matutino e 
Noturno 

Fonoaudiologia Bacharelado 
 

Presencial 
4 anos 2022 

 
200 

Matutino e 
Noturno 

Produção 
Multimídia 

Superior de 

Tecnologia 
 

Presencial 
2 anos 2022 200 

Matutino e 
Noturno 

Tecnologia em 
Automação 
Industrial 

Superior de 

Tecnologia  
 

Presencial 
2,5 anos 2022 200 

Matutino e 
Noturno 

Produção 
Sucroalcooleira 

 

Superior de 

Tecnologia 
Presencial 3 anos 2022 200 

Matutino e 
Noturno 

Tecnologia em 
Mecatrônica 

Industrial 

Superior de 

Tecnologia  

 
Presencial 2,5 anos 2022 

 
200 Matutino e 

Noturno 

Gestão de 
Segurança 

Privada 

Superior de 

Tecnologia 

 
Presencial 2 anos 2023 

 
200 Matutino e 

Noturno 

Tecnologia em 
Banco de Dados 

Superior de 

Tecnologia  

 
Presencial 2 anos 2023 200 

Matutino e 
Noturno 

Design Gráfico 
Superior de 

Tecnologia 

 
Presencial 2 anos 2023 200 

Matutino e 
Noturno 

Produção 
Publicitária 

Superior de 

Tecnologia 
Presencial 2 anos 2023 200 

Matutino e 
Noturno 

Investigação e 
Perícia Judicial 

Superior de 

Tecnologia 

 
Presencial 2 anos 2023 

 
200 Matutino e 

Noturno 

Tecnologia em 
Alimentos 

Superior de 

Tecnologia 

 
Presencial 2,5 anos 2023 

 
200 Matutino e 

Noturno 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 

4.7.1 Planejamento dos cursos de graduação a serem ofertados no período de 

vigência deste PDI – Campus Arapiraca 
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Quadro 6- Cursos 2020-2022 – Campus Arapiraca 

Curso Habilitação 

 
 

Duração  
  
 

  
 

Modalidade 

  
 

Vagas Totais 
Anuais 

Turno(s) 

 
Ano de 
início 

Direito Bacharelado 5 anos Presencial 200 vagas 
Matutino 
Noturno 

2020 

Enfermagem Bacharelado 5 anos Presencial 200 vagas 

Matutino/ 
Vespertino 
Vespertino/

Noturno 

2020 

Psicologia Bacharelado 5 anos Presencial 200 vagas 
Matutino 
Noturno 

2020 

Farmácia Bacharelado 5 anos Presencial 200 vagas 
Matutino 
Noturno 

2021 

Nutrição Bacharelado 4 anos Presencial 200 vagas 
Matutino 
Noturno 

2021 
 
 

Ciências 
Contábeis 

Bacharelado 
 

4 anos 
Presencial 200 vagas 

Matutino 
Noturno 

2021 

Logística 
Superior de 
Tecnologia 

2 anos Presencial 200 vagas 
Matutino 
Noturno 

2021 

Ciências da 
Computação 

Bacharelado 4,5 anos Presencial 200 vagas 
Matutino 
Noturno 

2022 

Engenharia civil Bacharelado 5 anos Presencial 200 vagas 
Matutino 
Noturno 

2022 

Fisioterapia Bacharelado 5 anos Presencial 200 vagas 
Matutino 
Noturno 

2022 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

4.8   Planejamento dos cursos de pós-graduação Lato Sensu a serem 

ofertados no período de vigência deste PDI 

Quadro 7- Relação dos cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu) a serem implantados no 
Centro Universitário Tiradentes no período de 2019 a 2023. 

 

Curso Modalidade 
Previsão de 

início 

Implantodontia Especialização 2019 

Ortodontia Especialização 2019 

Endodontia Especialização 2019 

Coordenação e Supervisão Escolar Especialização 2019 

Direito do Trabalho Especialização 2019 

Acupuntura Especialização 2019 

Hematologia e Hemoterapia Especialização 2019 

Enfermagem Oncológica Especialização 2019 

Enfermagem do Trabalho Especialização 2019 

Saúde da Mulher: Ginecologia e Obstetrícia Especialização 2019 

Arquitetura, Design de Interiores e 
Ambientação 

Especialização 2019 
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Direito Internacional Especialização 2019 

Relações Internacionais e Comércio Exterior Especialização 2020 

Gestão Estratégica de Pessoas e Coaching Especialização 2020 

Genética e Biologia Molecular Especialização 2020 

Gestão Pública Municipal Especialização 2020 

Terapia Cognitiva e Comportamental Especialização 2020 

Direito Processual e Residência Judicial Especialização 2020 

Direito Ambiental Especialização 2020 

Hotelaria e Gestão Hoteleira Especialização 2020 

Teologia e Ciências Religiosas Especialização 2020 

Enfermagem Neurológica Especialização 2020 

Neuropsicologia Especialização 2020 

Mediação, Conciliação e Arbitragem Especialização 2020 

Psicologia Clínico-Jurídica Especialização 2021 

Gestão de Academias Especialização 2021 

Nutrição Clínica e Esportiva Especialização 2021 

Segurança Pública Especialização 2021 

Engenharia em Segurança do Trabalho Especialização 2021 

Automação e Controle Especialização 2021 

Psicologia do Trânsito Especialização 2021 

Biologia e Genética Forense Especialização 2021 

Direito Penal e Processual Penal Especialização 2021 

Direito Processual Especialização 2021 

Direito Constitucional e Administrativo Especialização 2021 

Direito Previdenciário e Prática Previdenciária Especialização 2021 

Direito Tributário Especialização 2022 

Perícia Criminal e Ciências Forenses Especialização 2022 

Fonoaudiologia Hospitalar Especialização 2022 

Nutrição Clínica e Funcional Especialização 2022 

Gestão da Qualidade e Segurança na 
Produção de Alimentos 

Especialização 2022 

Psicopedagogia Clínica e Institucional Especialização 2022 

Gestão Política  de Assistência Social com 
Ênfase no SUAS 

Especialização 2022 

Urgência, Emergência e Unidade de Terapia 
Intensiva – UTI 

Especialização 2022 

Fisioterapia Neurofuncional Adulto e Pediátrica Especialização 2022 

Fisioterapia Traumato Ortopédica e Esportiva Especialização 2022 

Comunicação Digital, Webjornalismo e Novas 
Mídias 

Especialização 2022 

Finanças Corporativas, Auditoria e 
Controladoria 

Especialização 
2022 

Gestão Estratégica de Pessoas Especialização 2023 
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Gestão de Qualidade Especialização 2023 

Marketing Estratégico  e de Varejo Especialização 2023 

Gestão Pública Especialização 2023 

Gestão de Tributos e Planejamento Tributário Especialização 2023 

Gestão de Negócios e Inteligência Competitiva Especialização 2023 

Gestão Hospitalar, Clínicas e Consultórios Especialização 2023 

Administração Educacional Especialização 2023 

Gestão de Agronegócios Especialização 2023 

Educação Física Escolar Especialização 2023 

Gestão da Qualidade na Construção Civil Especialização 2023 

Perícias e Restaurações em Patologias da 
Construção Civil 

Especialização 2023 

Governança e Gestão de Projetos Inovadores Especialização 2023 

Logística e Supply Chain Management Especialização 2023 

Gestão de Serviços Especialização 2023 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 
 

Quadro 8- Relação dos cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu) a serem implantados no 
Campus Arapiraca do Centro Universitário Tiradentes no período de 2020 a 2022. 

 

Curso Modalidade 
Previsão de 

início 

Coordenação e Supervisão Escolar Especialização 2020 

Psicopedagogia Clínica e Institucional Especialização 2020 

Administração Educacional Especialização 2020 

Gestão Pública Especialização 2020 

Gestão da Qualidade e Segurança na 
Produção de Alimentos 

Especialização 2021 

Gestão de Agronegócios Especialização 2021 

Logística e Supply Chain Management Especialização 2021 

Direito do Trabalho Especialização 2022 

Direito Penal e Processual Penal Especialização 2022 

Direito Previdenciário e Prática 
Previdenciária 

Especialização 2022 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 

4.9   Planejamento dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu a serem 

ofertados no período 2019- 2023  

Para o período de vigência deste PDI, a IES planeja nuclear três programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu, nas seguintes áreas: jurídica, saúde e negócios. 
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4.10 Acompanhamento da Execução do PDI 

 A gestão dos processos possibilita o desenvolvimento da IES, como meio de 

efetivar a concretização das metas estabelecidas. O ciclo PDCA (Plan, Do, Check e 

Action) a seguir, demonstra como a Unit/AL busca, de forma organizacional, a 

realização da missão da instituição através de um ensino superior de qualidade. Para 

tanto, realiza este método de gestão de processos nos cinco eixos: planejamento e 

avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas 

de gestão e infraestrutura física; aplicando uma gestão participativa e integradora. 

         Segundo Murici e Chaves (2016), com o planejamento (P- plan) a instituição 

define as metas e os métodos de ação dos cinco eixos do PDI, posteriormente, 

desenvolve e executa (D- do) suas metas através da preparação dos seus 

colaboradores. Na sequência, necessita verificar (C- check) a execução das 

atividades dos respectivos eixos por meio de um gerenciamento participativo e, 

finaliza o ciclo com a ação (A- action) buscando ajustes dos planos, melhoria contínua 

e corrigindo as possíveis falhas.  

 

Figura 13- Ciclo PDCA do Centro Universitário Tiradentes 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• EXECUÇÃO COM FOCO 
NA MISSÃO

• SUSTENTABILIDADE 
FINANCEIRA

• MONITORAR A 
EXECUÇÃO

• GERENCIAMENTO DAS 
ATIVIDADES

• DEFINIR METAS
• DETERMINAR 
MÉTODOS DE AÇÃO

• AJUSTAR PLANOS
• BUSCAR MELHORIA 

CONTÍNUA 
• AGIR 

CORRETIVAMENTE

A P

DC

“Inspirar as pessoas a ampliar horizontes por meio da educação inovadora e de 

qualidade, comprometida com o desenvolvimento da sociedade”. 

MISSÃO 

Transparência, inspeção e adaptação com 
foco na missão. 

 

DIARIAMENTE 
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4.11 Cronograma de expansão em infraestrutura - PDI 2019-2023 

Quadro 9-Cronograma de Expansão em Infraestrutura para o Período de Vigência do PDI 

Meta 
Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 

Novos espaços para alimentação      

Ampliação dos espaços de convivência       

Ampliação da Biblioteca Central      

Construção de novas salas dos professores      

Reforma nas coordenações de curso      

Abertura de um novo campus fora de sede na Cidade 
de Arapiraca 

     

Melhoria na acessibilidade nos campus       

Ampliação do estacionamento Campus  
Amélia Maria Uchoa 

     

Ampliação do número de salas de aula      

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 
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EIXO III - POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

 

5.       Projeto Pedagógico Institucional  

5.1 Inserção regional da IES 

Alagoas é um dos Estados que integram a região Nordeste do Brasil. Sua 

extensão territorial é de 27.843,295 km². Segundo os dados do IBGE, a população 

estimada para 2019 é de 3.336.911 habitantes, com densidade demográfica atual de 

112,33 hab./ km² e tendo 73,6% da sua população concentrada nas áreas urbanas. A 

capital do Estado é a cidade de Maceió, munícipio no qual está inserido o Centro 

Universitário Tiradentes. A cidade de Maceió, capital do Estado, é a mais populosa 

possuindo, segundo IBGE, uma população estimada em 2018 de 1.012.3825 

habitantes. Sua área terrestre é de aproximadamente 511 km², resultando numa 

densidade demográfica de 1.854,10 habitantes/ km². 99,7% da população está 

situada na chamada zona urbana do município e apenas 0,3% na área rural.  

Tanto no Estado quanto no município contrastam os enormes desafios postos 

em termos de desenvolvimento humano e social e as grandes oportunidades para 

esse desenvolvimento, a partir das riquezas naturais, do patrimônio artístico e 

culturais e do perfil de sua população. 

O Índice de Desenvolvimento Humano de Alagoas é de 0,631, segundo IBGE 

(2010). Não obstante o Estado ter registrado um crescimento de seu IDH entre os 

anos de 2000 (0,471) e 2010 (0,631), Alagoas ainda se encontra na 27ª posição do 

ranking do IDH entre os Estados brasileiros. Maceió apresenta um IDH superior ao do 

Estado, sendo de 0,721, conforme IBGE (2010). Não obstante o IDH da capital ter 

registrado crescimento entre os anos de 2000 (0,584) e 2010 (0,721), Maceió ainda 

se encontra na 1.291ª posição do ranking do IDH entre os municípios brasileiros. 

Tal cenário é provocador para que o quadro seja alterado, tendo como base e 

ponto de partida, a necessidade da ampliação das áreas de intervenção educacionais, 

como uma imprescindível resposta para enfrentamento dos grandes desafios 

econômicos e sociais da região.  

A Unit/AL iniciou suas atividades no Estado de Alagoas, em particular na cidade 

de Maceió, no ano de 2006, ainda pertencendo à organização acadêmica faculdade, 
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Faculdade Integrada Tiradentes – Fits, com a oferta de cursos de graduação e de pós-

graduação Lato Sensu em diversas áreas do conhecimento.  

O início do funcionamento da Faculdade ocorreu em uma sede provisória, 

localizada na Avenida Gustavo Paiva, 2.990, 1º andar, bairro Mangabeiras, Maceió. 

Com a implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI previsto 

para o período de 2006 – 2010, ocorreu à expansão da IES, com a construção do 

novo campus e a abertura de novos cursos. 

Expressando seu processo de desenvolvimento e sua qualidade, em 2014 a 

Fits foi credenciada para a organização acadêmica Centro Universitário, pela Portaria 

MEC Nº 795, publicada no Diário Oficial da União Nº 176, de 11 de setembro de 2014, 

Seção 1, página 28/30. A partir de então, a IES passou a ser denominada como Centro 

Universitário Tiradentes - Unit/AL. 

 A Instituição, nessa nova organização acadêmica, vem experimentando um 

rápido, mas consistente processo de desenvolvimento e expansão, sempre 

sintonizada com as demandas da região. Neste contexto, a instituição ampliou a oferta 

de seus cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e também de pós-graduação 

stricto sensu, observando as demandas emergentes da sociedade e do mercado de 

trabalho local, em relação à formação e qualificação de recursos humanos. 

Contemplando iniciativas que fomentam a articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, a IES implementou as Políticas Institucionais oportunizando 

aos alagoanos e maceioenses uma formação cidadã, acadêmica e profissional, 

sintonizadas ao contexto de sua inserção: o fomento à pesquisa, a produção do 

conhecimento e a publicação dessa produção não só da graduação (através de seus 

Programas de Iniciação Científica: PROBIC – Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica e PROVIC – Programa Voluntário de Iniciação Científica e dos Cadernos de 

Graduação), mas também na pós-graduação (através dos seus grupos de pesquisa, 

da Revista Interfaces, etc.);  o desenvolvimento de projetos, cursos, prestação de 

serviços comunitários e eventos de extensão, sempre em prol do desenvolvimento 

regional. 

A partir de 2016 a Unit/AL implantou seu Programa de Pós-Graduação stricto 

sensu, ofertando neste mesmo ano seu curso de Mestrado em Sociedade, 

Tecnologias e Políticas Públicas – SOTEPP (autorizado pela CAPES com conceito 4) 
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e em 2018, com conceito 4 pela CAPES, credencia junto a esse órgão o seu primeiro 

curso de Doutorado em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas – SOTEPP. 

O desenvolvimento da IES se deu com capilaridade às demandas da sociedade 

e do mercado de trabalho. Neste sentido, a IES estabeleceu e mantem convênios e 

parcerias com instituições e empresas públicas e privadas, do Governo do Estado e 

Prefeitura Municipal, com o Poder Judiciário local, o Sistema de Saúde, nas áreas de 

educação, cultura, saúde, segurança, meio ambiente, entre outras, a partir das quais 

são desenvolvidas atividades de estágio, práticas de ensino, pesquisa, extensão, 

prestação de serviço, eventos, etc. 

O Centro de Práticas da Instituição, que conta com as Clínicas de Odontologia, 

Fisioterapia, Nutrição, com o Centro de Psicologia Aplicada, com o Complexo de 

Comunicação Social, o Núcleo de Práticas Jurídicas, o Fórum e a Unidade Docente 

Assistencial, disponibilizam à comunidade externa, principalmente a comunidade 

carente do entorno da IES, a prestação de serviços qualificados nas diversas áreas 

de atuação, mediante o desenvolvimento articulados do ensino e de extensão da IES. 

No âmbito de seu compromisso e responsabilidade com a sociedade e o 

desenvolvimento, a Unit/AL realiza programas e projetos como o Unit Social, o Fórum 

de Desenvolvimento Regional; o Educar é nossa praia; os Mutirões da Justiça, em 

parceria com o Poder Judiciário local; sempre envolvendo e articulado a comunidade 

acadêmica com a comunidade externa, de sorte a retroalimentar a prática pedagógica 

da IES, a partir da relação com a sociedade, contribuindo para o seu desenvolvimento.  

A IES também realiza encontros, congressos, seminários, de abrangência 

local, regional, nacional e internacional, nas suas áreas de atuação, já consolidados 

no cenário local como referência para a reflexão e a discussão dos desafios postos 

pelas transformações contemporâneas em termos profissionais, econômicos, sociais, 

ambientais, tecnológicos, a exemplo do Congresso Internacional de Direito, do É 

Culpa do Mídia, Conversa de Jornalista, Semana de Pesquisa, Semana de Extensão, 

Mostra de Práticas Integradoras, dentre outros. 

Atualmente, com aproximadamente 10.000 alunos, a instituição tem oferta 

regular de cursos de graduação, cursos de pós-graduação lato sensu, em todas as 

áreas do conhecimento, além de um curso de Mestrado e um Doutorado.  

Dessa forma, a Unit/AL integra o desenvolvimento local a partir de atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, além de prestação de serviços que contribuam com 
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a sociedade, propiciando o acesso a serviços de saúde, tecnologia, educação, 

assistência social e cultura. A inserção do Centro Universitário Tiradentes na dinâmica 

regional possibilita a integração da instituição com a sociedade civil e as instituições 

públicas, contemplando demandas em diversas áreas. A IES promove a qualificação 

de pessoal para o desenvolvimento regional, direcionando várias de suas atividades 

de pesquisa para o atendimento das demandas locais e executa as atividades de 

extensão em sintonia com a realidade da comunidade circunvizinha, do município de 

Maceió e do Estado de Alagoas. 

Assim sendo, diante do cenário social, econômico e educacional de Alagoas e 

da cidade de Maceió, o Centro Universitário Tiradentes vem assumindo a desafiadora 

função de agente ativo, atuando na promoção do desenvolvimento do Estado, 

contribuindo significativamente para transformar a realidade.  

A qualidade da educação desenvolvida pela Unit/AL e os resultados do trabalho 

realizado pela IES tem se expressando nos resultados das avaliações externas 

(Conceito de Curso, Conceito Institucional, Enade, Conceito Preliminar de Curso e 

Índice Geral de Curso) nas quais a instituição se destaca no cenário local, bem como 

nas parcerias com a sociedade civil organizada, órgãos governamentais, empresas e 

no reconhecimento sociedade do trabalho desenvolvido. 

 

5.2  Princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais que norteiam 

as práticas acadêmicas da instituição 

As práticas acadêmicas e a proposta pedagógica desenvolvida pelo Centro 

Universitário Tiradentes – Unit/AL estão sustentadas na legislação educacional vigente 

e coadunam-se à missão, visão, valores e objetivos institucionais expressos no PDI da 

IES, observam as transformações que perpassam as relações sociais na atualidade e 

suas implicações para a educação e a formação acadêmica e profissional. Consideram 

os aspectos humanos, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e culturais e tem 

como referencial pedagógico a prática da “educação ao longo de toda a vida”, 

conforme apresentada pela UNESCO no Relatório da Comissão Internacional sobre a 

Educação para o Século XXI.  

Com base neste referencial, a educação tem como objetivo proporcionar ao 

indivíduo e aos grupos sociais um conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de 
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si mesmos, capacitando-os para o exercício profissional e para a vida em sociedade 

em tempos de intensas transformações.  

Nesta perspectiva, à educação e à prática pedagógica cabem orientar como 

uma bússola os mapas que permitem a compreensão do mundo em sua complexidade, 

dinâmica transformação, permitindo ao educando navegar através dele, se posicionar 

de forma crítica, diante das questões que lhes são postas e intervir de forma ética e 

com competências nos problemas e demandas emergentes da sociedade e do 

mercado de trabalho.  

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: 

I - “Aprender a conhecer” que significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos 

que nos ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos 

saberes de nossa época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá acesso, 

desde o início da vida humana à não-aceitação de qualquer resposta sem 

fundamentação racional e/ou de qualquer certeza que esteja em contradição com os 

fatos; 

II - “Aprender a fazer”, que é um aprendizado da criatividade. "Fazer" também significa 

criar algo novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para a exercer uma 

profissão em conformidade com suas predisposições interiores; 

III - “Aprender a viver” que significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que 

regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. Porém, 

essas normas devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas interiormente 

por cada ser, e não sofridas como imposições exteriores. "Viver junto" não quer dizer 

simplesmente tolerar o outro com suas diferenças embora permanecendo convencido 

da justeza absoluta das próprias posições; 

IV - “Aprender a ser” que implica em aprender que a palavra "existir" significa descobrir 

os próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a vida 

individual e social. 

Focado nessas premissas norteadoras, o Centro Universitário Tiradentes 

desenvolve uma prática acadêmica e uma proposta pedagógica que promovam a 

socialização e disseminação de saberes, a construção do conhecimento, o fomento à 

produção científica e tecnológica, preservação do patrimônio histórico, artístico e 

cultural e o desenvolvimento regional.  
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Em um cenário profundamente marcado pela mudança e por avanços no âmbito 

científico e tecnológico, a IES tem consciência de seu papel enquanto lócus da reflexão 

crítica e da formação de cidadãos e profissionais aptos a responderem às demandas 

da sociedade e do mercado de trabalho, buscando incorporar as tendências atuais da 

educação e suas inovações, de sorte a direcionar sua prática educativa e acadêmica 

e a proposta pedagógica para “inspirar as pessoas a ampliar horizontes por meio da 

educação inovadora e de qualidade, comprometida com o desenvolvimento da 

sociedade”, conforme preconizado em sua missão. 

Resguardadas as especificidades de áreas e o pluralismo metodológico e de 

pensamento, são princípios que devem ser apropriados nas ações desenvolvidas 

na Instituição: 

I - Afirmação da dimensão transformadora da educação:  reafirmação do 

potencial emancipador e transformador da Educação, na medida em que 

contribui para a construção de uma sociedade constituída de sujeitos autônomos, 

reflexivos, integrados socialmente e realizados; 

II - O fomento à articulação entre ensino, pesquisa e extensão: as atividades de 

ensino buscam mecanismos que propiciem iniciativas que levem ao fomento da 

interação com as demais atividades fins (iniciação à pesquisa/pesquisa e extensão), 

na tentativa de um processo de retroalimentação entre os conhecimentos adquiridos 

e desenvolvidos, a produção de novos conhecimentos e sua experimentação prática 

em integração com o meio social; 

III - Compromisso e responsabilidade social:  formação dirigida para o 

atendimento das demandas sociais, mediante a relação Centro Universitário - 

comunidade, com práticas que contribuam para a redução das desigualdades sociais 

e para o desenvolvimento regional; 

IV - Exercício e ampliação da cidadania:  voltada para a formação de agentes 

promotores da cidadania, através de práticas e processos participativos, que 

ressaltem da responsabilidade individual e coletiva e a inserção do 

discente/profissional, nas esferas pública e privada da vida social; 

V - Conhecimento como produção histórico-social:  compreensão e 

disseminação da transitoriedade e anterioridade do conhecimento, considerando que 

o mesmo é gerado pelo acúmulo de conhecimentos, nas práticas sociais, no estudo 

e comparação/confrontação de teorias e visões de mundo, contextualização das 

teorias e conhecimentos no espaço e no tempo, admitindo-se ser o 
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conhecimento passível de transformação e/ou superação; 

VI - Busca permanente pela excelência e qualidade: o planejamento, a gestão e a 

implementação da proposta pedagógica, observarão e perseguirão os indicadores de 

qualidade estabelecidos pelo Ministério da Educação, como referências 

fundamentais para sua excelência, da mesma forma que as práticas de ensino voltar-

se-ão para a formação de cidadãos e profissionais capazes de mobilizar as 

competências requeridas pela sociedade, pelo mercado de trabalho e pelo exercício 

profissional; 

VII - Consciência e compromisso com os valores e identidades culturais e 

preservação do patrimônio: a prática acadêmica estimulará debates e discussões 

sobre o patrimônio histórico-cultural, em sua riqueza e relevância para os indivíduos 

e a sociedades, inclusive na valorização da cultura, do reconhecimento das 

identidades dos grupos e coletividades que reflita nossas especificidades como 

sociedade. Assim, os debates e sensibilizações, acerca do patrimônio 

ecológico/natural devem ser incentivados, de forma a mobilizar esforços no sentido 

de contribuir com o desenvolvimento sustentável e sua importância para a sociedade.   

VIII - Formação profissional com visão de tendências:  refere-se ao 

desenvolvimento da capacidade de compreensão da problemática d o  emprego 

versus renda, trabalho e educação versus empregabilidade, na perspectiva de melhor 

inserção no processo tecno-produtivo, analisando tendências para o mercado e 

atuação profissional, sem jamais perder de vista os preceitos éticos; 

IX - Reconhecimento e respeito à diversidade:  estímulo ao desenvolvimento 

de atitudes de respeito às diferenças, aceitando e incorporando os outros em sua 

diversidade cultural, étnica, de necessidades especiais, de crenças, gênero e 

orientação sexual, seja no âmbito das relações acadêmicas e/ou das relações 

sociais em geral. Esse respeito e aceitação devem convergir para o reconhecimento 

da pluralidade e convivência democrática na efetivação da igualdade de direitos; 

X - Compromisso com a Formação Continuada: a formação permanente é um 

valor a ser adquirido e disseminado, mediante o envolvimento dos estudantes e 

professores nas atividades curriculares e nas ações universitárias. Refere-se à 

constante atualização de referências teóricas e técnicas necessárias à 

permanência do profissional no mundo do trabalho de forma produtiva e ao seu 

desenvolvimento humano. Nesse sentido, o processo de formação continuada é 

pressuposto fundamental para compreensão de uma realidade em constante 
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transformação, para apreensão dos desafios portos aos indivíduos e a sociedade, 

bem como a melhoria da qualidade de vida pessoal e da coletividade; 

XI - Conexão com os avanços científicos e tecnológicos, inovação e 

tendências de futuro:  pressupõe a atualização constante dos programas 

curriculares e metodologias em função das mudanças conjunturais da sociedade 

em seus mais variados aspectos, especialmente no que concerne às inovações 

tecnológicas e a s  descobertas científicas. Também, esses aspectos devem ser 

observados pela Instituição, considerando a sua capacidade de incorporar e gerar 

inovação, abarcando a tecnologia e novos produtos, que venham a fomentar o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

XII - Valorização das experiências individuais:  os conhecimentos, saberes e 

práticas adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive experiências 

profissionais anteriores e concomitantes à formação, devem ser valorizadas e 

reconstituídas à luz da ciência e da técnica pertinentes à área considerada; 

XIII - Competência profissional:  a prática acadêmica e pedagógica volta-se para 

uma formação que desenvolva as competências requisitadas pela sociedade e pelo 

mercado de trabalho, necessárias à identificação e resolução de problemas.  

XIV - Planejamento e gestão participativa: a avaliação contínua, integrada, 

participativa e propositiva fomenta ações que resultem no aperfeiçoamento do 

desempenho da Instituição. Dessa forma, o planejamento participativo, na medida 

em que estimula que os diversos segmentos da Instituição se empenhem em conjunto 

para pensar e propor soluções, contribui para a qualificação do seu quadro 

administrativo e acadêmico, o que acaba se refletindo na oferta de serviços 

educacionais cada vez mais conectados com as exigências da sociedade 

contemporânea. Também, abertura de instâncias de participação coletiva em todas 

as ações relacionadas às atividades acadêmicas, que funcionem como lócus 

privilegiado da aprendizagem do trabalho em equipe e no exercício e 

desenvolvimento da autonomia individual, devem ser incorporadas no 

desenvolvimento da gestão educacional. 
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5.3 Perfil do egresso 

Em conformidade com os princípios filosóficos e teórico-metodológicos deste 

Projeto Pedagógico Institucional, bem como com a missão, os valores e os objetivos 

institucionais, a Unit/AL elege para o egresso que almeja formar, o seguinte perfil: 

a) atuar profissionalmente, utilizando os fundamentos teórico-metodológicos da 

área de atuação profissional e mobilizando as competências necessárias, 

tendo em vista os contextos sociais, culturais, econômicos, políticos e 

ambientais; 

b) considerar as inovações e avanços científicos e tecnológicos e sua utilização 

com ética e responsabilidade e incorporar as modernas ferramentas 

tecnológicas e comunicacionais na atuação profissional; 

c) ter consciência da importância e da necessidade da educação continuada; 

d) ser crítico, reflexivo, cooperativo e comprometido com o desenvolvimento 

regional numa perspectiva sustentável, ética e cidadã; 

e) ter visão empreendedora, liderança, ética e capacidade de trabalhar em 

equipe e resolver problemas profissionais de forma inovadora; 

f) contribuir com o desenvolvimento regional, por meio de iniciativas 

participativas, colaborativas e exercício da cidadania. 

 Nesta concepção de perfil os egressos da Unit/AL reunirão as competências 

necessárias para compreender, analisar, intervir e avaliar a realidade na qual se 

inserem, contribuindo para mudanças na sociedade de forma ética, responsável e 

cidadã. A formação acadêmica e profissional estimulará a cultura e consciência 

empreendedora e de inovação, dando condições para que o egresso seja capaz de 

identificar questões relevantes em seu entorno, sabendo avaliar diferentes posições, 

a fim de atuar na resolução dos problemas.  

 

5.4 Política de ensino para a graduação 
A concepção de ensino de graduação desenvolvido na Unit/AL apresenta-o 

como um processo e uma prática social que oportunizam a socialização e construção 

do conhecimento, o desenvolvimento da capacidade cognitiva e analítica, o 

pensamento crítico-reflexivo, o raciocínio lógico e coerente, o domínio da linguagem, a 

autonomia intelectual e o desenvolvimento de competências mediante a articulação e 

mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes.  
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O ensino de graduação deve oportunizar uma formação generalista, 

humanística, integral, ética, cidadã e socialmente referenciada. Nesta perspectiva, os 

cursos de graduação da Unit/AL através de seus Projetos Pedagógicos, programas, 

currículos e planos de ensino devem desenvolver um processo que assegure o 

desenvolvimento integral e a formação acadêmica e profissional com sólida base 

científica, técnica, tecnológica, cultural e ética. 

Em sintonia com o PDI e com o PPI, constituem diretrizes e ações acadêmico-

administrativas e didático-pedagógicas da Política de Ensino de Graduação da Unit/AL, 

transversais ao planejamento, organização, gestão e desenvolvimento dos projetos 

pedagógicos, currículos, programas, planos de ensino e demais iniciativas voltadas a 

este nível da formação: 

I - Projeto Pedagógico do Curso: a elaboração, organização, desenvolvimento e 

atualização dos Projetos Pedagógicos que norteiam a organização dos Cursos de 

Graduação da Unit/AL devem atender às legislações pertinentes e estar consoante 

com o contexto de suas inserções institucional, política, geográfica e social e tendo 

em vista uma formação voltada à aquisição de competências e que considere o 

respeito à diversidade, direitos humanos, etnias, desenvolvimento sustentável, bem 

como uma visão empreendedora; a concepção interdisciplinar, as relações da teoria 

com a prática, a flexibilidade curricular devem ser privilegiadas, assim como o uso de 

tecnologias que propiciem inovações no processo ensino- aprendizagem, devem ser 

elementos norteadores; em sua estrutura deve explicitar a concepção do curso, seus 

objetivos, o perfil de seus egressos, as competências a serem desenvolvidas, os eixos 

da formação, os saberes a serem contemplados, o currículo com seus conteúdos e 

unidades curriculares, a metodologia do curso, as condições para a oferta do curso, 

dentre outros aspectos próprios da especificidade de cada Curso.  

II - Desenvolvimento de competências: o processo de ensino e aprendizagem 

desenvolvido nos cursos de graduação volta-se para uma formação que desenvolva 

as competências necessárias à formação dos perfis profissionais, o que pressupõe um 

profissional apto a identificação e resolução de problemas em atendimento às 

demandas da sociedade, conforme Diretrizes Curriculares Nacionais e legislação 

pertinente. Por competência, entende-se a faculdade de articular e mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes, utilizadas para solucionar problemas, ou seja, 

é a capacidade de agir eficazmente numa dada situação, mobilizando saberes e 

habilidades práticas e atitudes para esse fim (Perrenoud, 1.999). 
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III - Interação entre teoria e prática: o ensino de graduação deverá se desenvolver 

contemplando a utilização de metodologias didático-pedagógicas orientadas à 

mobilização de conhecimentos em articulação com as habilidades práticas e as 

atitudes necessárias à identificação e resolução de problemas. Neste sentido, os 

Projetos Pedagógicos dos cursos devem contemplar atividades teóricas e práticas nas 

disciplinas curriculares, estágio obrigatório e não-obrigatório, monitoria, projetos 

integradores, atividades de extensão, trabalhos de conclusão de curso, realização de 

Mostras de Práticas Integradoras, visitas técnicas, eventos, dentre outros. 

IV - Ensino, Iniciação à Pesquisa e Extensão: o ensino de graduação deve fomentar 

a articulação com a iniciação científica e a extensão, atividades necessárias para a 

formação integral, considerando suas múltiplas dimensões. A articulação do ensino 

com a prática investigativa/iniciação científica, oportuniza a problematização dos 

saberes e conhecimentos e seu desvelamento à luz da realidade, através da 

compreensão dos processos e métodos de produção do conhecimento científico e da 

prática da pesquisa. Em articulação com a extensão, os saberes e conhecimentos são 

cotejados e construídos pela prática social e em interação com a realidade, 

consubstanciando um processo através do qual os conhecimentos acadêmicos e 

científicos são socializados e, sobretudo, retroalimentados pela prática e interação com 

a sociedade, com as demandas sociais e com a realidade. 

V - Iniciação científica: nos cursos de graduação a iniciação científica deve ser 

estimulada como mecanismo que permite introduzir os estudantes na pesquisa 

científica, colocando-o desde a graduação em contato direto com a atividade científica 

e incentivando a formação para a autonomia intelectual. 

VI - Produção acadêmica e participação em eventos: a produção e publicação 

científica será estimulada em todos os cursos através dos Cadernos de Graduação, 

bem como a participação dos discentes em eventos internos e externos, a exemplo da 

Semana de Pesquisa, Semana de Extensão, Mostra de Práticas Integradoras, que 

possam contribuir para a troca de experiência e a socialização de suas produções 

acadêmicas. 

VII - Extensão: a extensão terá suas modalidades contempladas e estimuladas nos 

cursos de graduação através da realização de projetos, cursos e eventos 

extensionistas, como forma de propiciar o desenvolvimento de uma formação voltada 

ao compromisso com a transformação social; é na relação IES- sociedade, que se 

consolida a razão da própria Instituição. 
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VIII - Diversidade, Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais, Meio Ambiente e 

Acessibilidade: as Políticas institucionais sobre Diversidade, Direitos Humanos, 

Relações Étnico-Raciais, Meio Ambiente e Acessibilidade, em muitas múltiplas 

dimensões, inclusive com a oferta de LIBRAS no rol de disciplinas optativas, deverão 

estar devidamente contempladas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação, sendo essas transversais e de saberes específicos nos componentes 

curriculares.  

IX - Flexibilização curricular: os currículos contemplarão estratégias que 

oportunizem aos discentes escolhas em termos de organização de seus estudos, 

segundo seu perfil, interesse e motivações, de forma a proporcionar ao mesmo a 

progressiva autonomia na sua formação acadêmica, por meio de percursos de 

formação que tem em vista a autonomia. Neste sentido os PPCs e os currículos 

deverão contemplar atividades complementares; disciplinas optativas e eletivas; 

desenvolvimento de práticas investigativas e extensionistas; desenvolvimento de 

projetos integradores; extraordinário aproveitamento de estudos, demonstrado por 

meio de avaliações e outros instrumentos específicos, aplicados por banca 

examinadora especial, conforme normas vigentes na legislação etc., que permite 

vislumbrar percursos de formação diferenciados. 

X - Oferta de disciplinas na modalidade à distância/online: observada a 

regulamentação vigente, a oferta de disciplinas na modalidade à distância/online nos 

cursos de graduação presencial, na forma da legislação vigente, oportunizam o 

acesso ao conhecimento, privilegiando a interatividade e a cooperação, contribuindo 

sobremaneira em termos de flexibilidade para a organização e realização dos estudos 

e para a progressiva autonomia intelectual do discente e, especialmente, propiciar 

uma formação voltada às demandas contemporâneas, por meio da incorporação de 

tecnologias ao processo ensino e aprendizagem. 

XI - Interdisciplinaridade: os Projetos Pedagógicos devem contemplar a interação 

entre saberes e conhecimentos trabalhados nas áreas do conhecimento, curso, 

currículos, disciplinas e unidades programáticas, a fim de se evitar a fragmentação e 

sobreposição do conhecimento, possibilitando um processo de formação integrado, 

abrangente e multidimensional; além das práticas integradas, ainda faz-se necessário 

vislumbrar a interdisciplinaridade por meio de estudos de caso e problematizações do 

conhecimento.  
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XII - Transversalidade: contemplar-se-á temas que ultrapassam os limites dos 

conteúdos programáticos, previamente constituídos em termos das unidades 

curriculares, abordando questões de relevância e interesse comum às diversas áreas 

do conhecimento, como ética, direitos humanos, meio ambiente, relações étnico-

raciais, diversidade, cultura, etc. de sorte a contribuir para a formação integral do 

discente em sua condição de cidadão e sujeito crítico e consciente. Neste sentido os 

planos de ensino e aprendizagem contemplarão os temas transversais, assim como 

devem ser ofertadas disciplinas optativas, em que esses temas são abordados, bem 

como atividades de extensão, eventos e atividades complementares abordando temas 

relevantes para a formação integral dos estudantes.  

XIII - Acessibilidade: o ensino levará em consideração as condições de acesso e 

permanência dos discentes em virtude de suas inserções de classe social, gênero, 

relações étnico-raciais, orientação sexual, bem como as demandas postas a partir de 

situações de ordem atitudinal, comunicacional, digital, instrumental e metodológica e 

caracterizadas por deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades. De tal forma, a IES deve oportunizar ao discente o atendimento e 

acompanhamento especializados em suas dificuldades sejam elas acadêmicas, 

pedagógicas, psicológicas ou sociais, que possam interferir e/ou dificultar a sua 

aprendizagem e desenvolvimento. Neste sentido, é oportunizado serviço de 

atendimento, apoio e acompanhamento ao discente, inclusive em termos de 

Atendimento Educacional Especializado – AEE, através do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e Social – NAPPS; realização de interface com as demais Políticas 

Institucionais (Direitos Humanos, Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais) 

incorporando à formação a discussão e reflexão de atitudes que respeitem as 

diversidades e diferenças; oferta da disciplina de Libras; utilização de metodologias, 

recursos didáticos e tecnológicos para acessibilidade. 

XIV - Utilização de Metodologias Ativas de Aprendizagem: desenvolvimento de 

atividades nas quais os alunos participem ativamente do processo de desenvolvimento 

e construção do conhecimento através da utilização de metodologias participativas, 

compatíveis com os objetivos da aprendizagem, evitando-se o simples processo de 

transmissão de conhecimento emitido pelo docente. Neste sentido, deverá ser 

oportunizada a formação e capacitação do corpo docente; a incorporação das 

inovações didático-pedagógicas e tecnológicas como novos ambientes físicos (sala 

do Google/Tiradentes Learnig Space, sala de vídeo conferência e sala de tele 
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presença) e virtuais (AVA e Google for Education), didáticas específicas que atendem 

aos objetivos propostos para o desenvolvimento da aprendizagem significativa. 

XV - Inovação e visão empreendedora: as atividades desenvolvidas no âmbito dos 

cursos de graduação considerarão as inovações emergentes em termos didático-

pedagógicos, tecnológicos e informacionais de sorte a oportunizar uma formação 

acadêmica e profissional sintonizada aos desafios e às demandas atuais, postas pela 

sociedade e pelo mundo do trabalho. Neste sentido, deverão os cursos contemplar em 

seus PPCs a oferta de disciplinas na modalidade à distância/online; utilização de 

novos ambientes físicos (sala do Google/Tiradentes Learnig Space, sala de vídeo 

conferência e sala de tele presença) e virtuais (AVA e Google for Education) de 

aprendizagem; etc. Também, os currículos da IES, bem como o seu desenvolvimento 

deverão ter a abordagem do empreendedorismo, visto a necessidade de atender a 

essa demanda na formação profissional contemporânea. 

XVI - Fomento à progressiva autonomia discente: implantação de práticas didáticas 

e pedagógicas que promovam a autonomia crescente do aluno no transcorrer de sua 

formação, por meio de métodos de estudos dirigidos, desenvolvimento de práticas 

investigativas/iniciação científica, intervenções técnicas com 

orientação/acompanhamento, etc. Neste sentido deverão ser utilizadas metodologias 

ativas de aprendizagem, monitoria, projetos integradores, ofertas disciplinas na 

modalidade à distância/online, na forma da legislação vigente; incorporação dos 

avanços tecnológicos ao processo ensino aprendizagem, com a utilização do AVA, da 

plataforma do Google for Education, de biblioteca virtual, além de programa de 

mobilidade acadêmica, oportunizado o intercâmbio com instituições conveniadas, 

dentre outras oportunidades. 

XVII - Avaliação da Aprendizagem: os Projetos Pedagógicos deverão contemplar a 

avaliação da aprendizagem deiscente de forma contextualizada, processual e 

contínua, observando as dimensões formativa e somativa. A avaliação do processo 

de ensino e aprendizagem não é utilizada como instrumento para punir ou premiar o 

aluno, mas sim para averiguar a intensidade e/ou seu nível de aprendizagem e para 

oportunizar o desenvolvimento de estratégias e procedimentos de intervenção 

pedagógica que possibilitem a superação das dificuldades observadas. 

XVIII - Avaliação e Atualização sistemática: os projetos pedagógicos, currículos, 

programas e planos de ensino deverão ser permanentemente atualizados em sintonia 

com a PDI, PPI, Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação - 
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DCNs, a legislação educacional, com a dinâmica dos perfis profissiográficos dos 

cursos ofertados e as demandas da região onde a Instituição está inserida, 

considerando os insumos advindos dos processos de avaliação externa e interna, bem 

como o envolvimento e participação de gestores, NDEs, Colegiados, professores, 

alunos e técnico-administrativos. 

XIX - Programa de Monitoria: a monitoria oportuniza ao discente o desenvolvimento 

de atividades e experiências acadêmicas, visando aprimorar e ampliar 

conhecimentos, fundamentais para a sua formação profissional, estimulando a 

vocação didático-pedagógica e científica. A oferta de Monitoria deve ser realizada 

anualmente em todos os cursos da instituição, conforme editais publicados para 

regular este processo. 

XX - Programa de Nivelamento e Formação Complementar: contribui para a 

efetividade do acesso de formação, bem como para a permanência do discente no 

ensino superior, a oferta de mecanismos de nivelamento, em face de necessidades 

de aprendizagem a partir do nivelamento e complementaridade de conhecimentos e 

conteúdos necessários ao desenvolvimento da aprendizagem e a formação 

acadêmica e profissional. Por esse mecanismo o discente tem a oportunidade de 

sanar lacunas no processo de aprendizagem, que poderiam levar a sua evasão 

escolar.  

XXI - Atividades de Estágio: os estágios obrigatórios e não-obrigatórios objetivam o 

desenvolvimento de habilidades e competências por parte dos discentes a partir da 

experimentação prática de situações reais e/ou simuladas de trabalho. Os estágios 

supervisionados obrigatórios constarão do currículo sempre que exigido pelas DCNs, 

enquanto componente curricular obrigatório, devendo o mesmo ser realizado 

conforme Regulamento da instituição e do curso para este fim. A participação dos 

alunos nos estágios não-obrigatórios deverá ser estimulada e oportunizada através 

das parcerias estabelecidas entre a IES e as instituições, empresas e organizações 

do mercado de trabalho.  

XXII - Atividades Complementares: são componentes curriculares enriquecedores e 

implementadores do perfil do formando e possibilitam o desenvolvimento de 

habilidades e competências, inclusive adquiridas fora do ambiente acadêmico, 

incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado de trabalho e com 

as ações de extensão junto à comunidade. 
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XXIII - Trabalho de Curso – TCs: proporciona ao discente o desenvolvimento de 

atividades que envolvem a interdisciplinaridade, a interação entre teoria e prática, o 

planejamento e a realização de pesquisa e estudos sobre tema específico relacionado 

a sua área de formação, objetivando a sistematização e síntese de saberes, 

conhecimentos e técnicas adquiridos no curso. Sempre que exigido pelas DCNs, os 

cursos de graduação contemplarão em seus currículos a oferta do TC como 

componente curricular obrigatório, devendo o mesmo ser realizado conforme 

Regulamento da instituição e do curso para este fim. 

XXIV - Formação continuada: a compreensão da importância e necessidade da 

formação continuada deve ser fomentada no decorrer da formação através da 

promoção de iniciativas que estimulem os discentes, bem como de iniciativas que 

propiciem a interação graduação – pós-graduação, especialmente no que tange à 

iniciação à pesquisa, além de outros mecanismos que levem o discente a ter uma visão 

de educação continuada. 

XXV - Formação Docente: o corpo docente é partícipe de um processo de formação 

continuada na perspectiva de seu desenvolvimento e capacitação para a 

implementação das propostas pedagógicas a serem desenvolvidas na instituição e 

em seus cursos de graduação, de forma a tornar possível a consecução dos objetivos 

da formação e da aprendizagem. Neste sentido, os docentes devem ser estimulados 

a participar das jornadas pedagógicas, oficinas, encontros, do Projeto de Formação 

Continuada de Professores, dentre outras iniciativas. 

5.5 Políticas de ensino para a pós-graduação 

A política de ensino da pós-graduação na Unit/AL é planejada para proporcionar 

ao discente um processo de formação interdisciplinar, abrangente e multidimensional, 

de forma a contribuir com sua formação integral em sua condição de cidadão e sujeito 

crítico e consciente. 

Tanto na oferta em nível lato sensu (especialização) e stricto sensu (mestrado 

e doutorado), a construção dos cursos privilegia propostas que vislumbrem iniciativas 

de interação graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Norteia-se pelo 

pluralismo de ideias e currículos, que se organizam de forma flexível, propiciando 

vínculos entre áreas afins, com foco em áreas que contribuam com o 

desenvolvimento regional.  
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São princípios inerentes a todos os cursos de pós-graduação articulados pela 

IES: 

I. Exercício e ampliação da cidadania: o ensino da pós-graduação volta-se à 

formação de cidadãos e agentes promotores da cidadania, sujeitos com formação 

generalista, humanista, críticos e reflexivos, conscientes de seus direitos e 

responsabilidades, comprometidos com a ética e com os anseios e demandas da 

coletividade. 

II. Compromisso e responsabilidade social: as práticas de ensino devem estar 

contextualizadas, articuladas e inseridas na realidade e na prática social, sintonizadas 

a essa realidade e voltadas à formação de agentes e protagonistas do seu 

desenvolvimento. 

III. O fomento à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: as 

atividades inerentes ao ensino na pós-graduação desenvolvem-se de forma articulada 

às demais atividades fins, uma complementando e integrando as outras, em um 

processo de retroalimentação, entre os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos, a 

produção de novos conhecimentos e sua experimentação prática em integração com 

o meio social. 

IV. Respeito à diversidade: as práticas de ensino observam e fomentam o respeito 

e a valorização das diferenças e diversidades de ordem social, econômica, política, 

cultural, de gênero, raça e orientação sexual. 

V. Acesso e Permanência: o ensino leva em consideração as condições de acesso 

e permanência dos discentes em virtude de suas inserções de classe social, gênero 

e relações étnico-raciais, a orientação sexual, bem como as demandas postas a partir 

de situações caracterizadas por deficiências e necessidades específicas. 

VI. Compromisso com a formação continuada: o ensino constitui não apenas a 

formação continuada, mas promove a permanente atualização e qualificação através 

da formação continuada e da pós-graduação. 

VII. Participação e construção coletiva: o conhecimento é produto social e as 

práticas de ensino devem oportunizar em seu processo de planejamento, gestão e 

desenvolvimento, a participação e a construção coletiva envolvendo todos os atores 

em cena, em termos de avaliação, proposição e elaboração de projetos, programas, 

planos e ações voltados ao ensino.  

VIII. Busca permanente pela excelência e qualidade: o planejamento, a gestão e a 

implementação dos projetos pedagógicos, programas, planos de ensino e demais 
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iniciativas desenvolvidas no âmbito do ensino no stricto sensu, observam e 

perseguem os indicadores de qualidade estabelecidos pela CAPES, como referências 

fundamentais para sua excelência, da mesma forma que as práticas de ensino são 

voltadas para a formação de cidadãos e profissionais capazes de mobilizar as 

competências requeridas pela sociedade, pelo mercado de trabalho e pelo exercício 

profissional.  

IX. Preservação do patrimônio: as práticas de ensino estimulam debates e 

discussões sobre o patrimônio histórico, natural, artístico e cultural em sua riqueza e 

relevância para os indivíduos e a sociedades. 

X. Inovação: o ensino incorpora os avanços e inovações científicas, tecnológicas e 

didático-pedagógicas mediante atualização dos projetos, planos de ensino, 

metodologias de ensino e de avaliação, ambientes de aprendizagem em sintonia com 

o desenvolvimento científico e tecnológico e as oportunidades geradas por sua 

utilização no processo de ensino e aprendizagem; 

XI. Internacionalização: o ensino em nível de stricto sensu possibilita e estimula a 

internacionalização e a mobilidade acadêmica em instituições de educação superior 

estrangeiras, objetivando o enriquecimento da formação, a qualificação, a troca de 

experiências e o intercâmbio acadêmico, cultural e profissional para docentes e 

discentes. 

 

5.5.1 Integração entre a graduação e a pós-graduação 

O Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL estimula a formação continuada, 

internamente oportunizada através de sua Pós-Graduação, Lato Sensu — 

contemplando cursos de Especialização e Stricto Sensu  — contemplando seus 

cursos de Mestrado e Doutorado, vinculados às áreas de conhecimento relacionadas 

aos Cursos de Graduação, objetivando a continuidade do processo formativo, 

oportunizando o aprofundamento dos conhecimentos teóricos e instrumental prático, 

visando a qualificação acadêmica e profissional de recursos humanos para atuarem 

no mercado de trabalho em sintonia com as inovações tecnológicas e as demandes 

emergentes da sociedade e do mercado de trabalho. 

Institucionalmente, os cursos de pós-graduação estão vinculados a Pró-Reitora 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, com ações desenvolvidas em estímulo a 
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sua integração com os cursos de graduação, embora em níveis e de formas 

diferenciadas.  

Essa integração, ocorre em via de mão-dupla, com o envolvimento de gestores 

e docentes da graduação e pós-graduação no planejamento e oferta de cursos de 

pós-graduação lato sensu, no incentivo para que os graduandos e egressos da 

graduação deem continuidade a seus estudos em nível de formação pós-graduada 

objetivando o aprofundamento em campos de atuação no qual se situa o curso. 

Ressalte-se que os professores da Pós-Graduação Stricto Sensu desenvolvem 

atividades de ensino, pesquisa e extensão integradas à graduação. Esses professores 

lecionam disciplinas na graduação, orientam discentes em seus projetos de iniciação 

científica e envolvem os alunos nas atividades de seus grupos e projetos a partir das 

linhas de pesquisa nas quais atuam. 

No âmbito da oferta da disciplina de Seminários Temáticos, obrigatória para os 

cursos de mestrado e doutorado, oportuniza-se o envolvimento dos alunos da 

graduação nas atividades desenvolvidas visando a produção de documentários, 

cartilhas socioeducativas, materiais didáticos, atividades interventivas voltadas as 

demandas da comunidade externa, etc. 

Outra relevante iniciativa de integração entre a pós-graduação e a graduação 

é o Estágio de Docência para os alunos do stricto sensu. A partir desses estágios, os 

alunos podem vivenciar a experiência docente em disciplinas ofertadas nos cursos de 

graduação, acompanhados e sob supervisão e orientação dos professores dessas 

disciplinas, sejam eles da graduação ou da pós-graduação. 

Dessas formar, essas iniciativas têm contribuído para estimular à pesquisa em 

termos de iniciação científica na graduação; gerar produção acadêmica com 

publicações em periódicos e anais de eventos acadêmicos e científicos em coautoria 

entre alunos da graduação, pós-graduação e docentes; estimular atividades de 

extensão; fortalecendo a integração entre a graduação e a pós-graduação na Unit/AL 

e fomentado a cultura da formação continuada.  

 

5.6  Política de Extensão  

O Centro Universitário Tiradentes assume o compromisso de formar 

profissionais críticos, reflexivos e comprometidos com a transformação 

socioeconômica do estado e com o desenvolvimento regional.  Nesse sentido, as 
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ações de extensão são entendidas como um processo educacional, cultural e 

científico, para viabilizar uma relação dinâmica entre a instituição e a sociedade. 

A IES possui uma Política de Extensão institucionalizada que abarca todas as 

áreas do conhecimento abrangidas por seus cursos de graduação. A extensão na 

Instituição tem por objetivos:  

I- Fomentar a articulação do ensino e da pesquisa/iniciação à pesquisa de acordo com 

as demandas da sociedade, buscando o comprometimento da comunidade 

acadêmica com seus interesses e necessidades sociais;  

II - Incentivar a prática acadêmica no desenvolvimento da cidadania e melhoria da 

qualidade de vida das pessoas;  

III - Promover o respeito à pluralidade de pensamento e à diversidade cultural, com a 

garantia de espaços de participação dos diferentes atores social;  

IV - Apoiar as ações de práticas integradoras do Centro Universitário Tiradentes – 

Unit/AL;  

V - Promover amplo e diversificado intercâmbio com instituições, organizações e 

movimentos organizados da sociedade alagoana. 

As ações de extensão promovidas pela IES viabilizam-se por meio de 

programas, projetos, cursos e atividades de extensão, com a finalidade de consolidar 

uma formação integral, que contemple a articulação entre os aspectos teóricos e 

práticos, bem como o exercício da cidadania e as experiências para o trabalho. 

Concebe-se os seguintes eixos temáticos para estruturação da política de extensão, 

de seus programas e projetos: Desenvolvimento Tecnológico Regional; Saúde e 

Ambiente; Desenvolvimento Socioeconômico, Gestão e Cidadania; Educação, 

Comunicação e Cultura. Tais eixos temáticos dialogam com as áreas das ciências 

humanas, ciências sociais aplicadas, exatas, biológicas e da saúde.  

Como forma de estimular as atividades de extensão, a IES publica 

periodicamente editais para projetos de extensão em todas as áreas do conhecimento 

dos cursos da instituição, com oferta de bolsas. 

A Política de Extensão está embasada em ações que fomentam a sua 

articulação ao ensino e à pesquisa/iniciação à pesquisa, que viabilizem a relação 

transformadora entre a instituição e a sociedade.  

Considerando o perfil institucional e a inserção regional da IES, elencam-se as 

diretrizes para as políticas de extensão na IES: 
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I - Promoção do conhecimento, democratização do acesso ao saber, elevação do nível 

cultural da população e intervenção solidária junto à comunidade para a 

transformação social;  

II - Respeito à liberdade científica, artística e cultural da comunidade universitária e 

aos direitos de cidadania e autonomia da comunidade externa;  

III - Compromisso social, ético e político alinhados com os interesses coletivos da 

sociedade maceioense, do Estado de Alagoas e da região nordeste;  

IV - Promoção da extensão, aberta à participação da população, visando a difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica 

geradas na IES.  

A partir desses pressupostos, a Política de Extensão do Centro Universitário 

Tiradentes se expressa pelos seguintes aspectos:  

I - Desenvolvimento de habilidades e competências dos discentes, possibilitando 

condições para que esses ampliem na prática os aspectos teóricos e técnicos 

aprendidos e trabalhados ao longo do curso, por meio das disciplinas e conteúdos 

programáticos; - 

II - Participação dos discentes nos projetos idealizados para o curso e para a 

Instituição de modo geral, possibilitando a interdisciplinaridade e transversalidade do 

conhecimento;  

III - Garantia da oferta de atividades de extensão de diferentes modalidades;  

IV - Estabelecimento de diretrizes de valorização da participação do aluno em 

atividades extensionistas;  

V - Estabelecimento por meio de atividades de extensão de um espaço de reflexão 

plural e democrático com a comunidade, sendo a extensão vista como ação 

transformadora que visa atender a interesses prioritários emanados pela sociedade;  

VI - Realização de ações extensionistas capazes de provocar um intercâmbio de 

solidariedade na produção do conhecimento, com impactos positivos para a 

divulgação científica e o desenvolvimento social e cultural. 

VII - Interdisciplinaridade na interação de modelos, conceitos, materiais analíticos e 

metodologias voltados a estruturar ações de impacto social, por meio da extensão, 

em que os atores envolvidos devem atentar para o diálogo necessário a ser 

estabelecido entre a Instituição-Sociedade;  

VIII - Fomento à interação ensino-pesquisa/práticas investigativas-extensão:  
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IX - Apoio aos participantes de ações de extensão, através de duas modalidades de 

bolsas (PROBEX e PROVEX), oferecidas de forma regular e por via de edital;  

X - Socialização dos resultados que envolvem ações de extensão, desenvolvidas na 

IES. 

Em relação aos programas, esses estão normatizados pela Política de 

Extensão estando, sumariamente, apresentados a seguir e sendo implantados de 

acordo com as metas previstas no PDI: 

Programa de Bolsas de Iniciação à Extensão (PROBEX) – concede bolsas 

de iniciação às atividades de extensão, permitindo introduzir os estudantes de 

graduação com vocação no âmbito da atividade extensionista com a finalidade de 

atender as demandas de responsabilidade social e integrar a comunidade acadêmica 

com a população; de caráter anual; 

 Programa Voluntário de Iniciação à Extensão (PROVEX) – permite 

aprimorar o processo de formação de estudantes de graduação para o 

desenvolvimento de projetos no âmbito da atividade extensionista através da 

interação entre docentes e comunidade, levantando demandas e criando estratégias 

de ações que possam atender as necessidades da população e agregar para o 

aprendizado dos acadêmicos; de caráter anual;  

Programa de Promoção da Diversidade e Minorias (PPDM) – apoia projetos, 

eventos e cursos livres e/ou de curta duração que valorizem a defesa e promoção dos 

direitos humanos e da igualdade étnico-racial/e ações afirmativas; tem como 

prioridade desenvolver o senso crítico dos estudantes no que diz respeito aos valores 

morais e éticos que envolvem igualdade social como um todo, de caráter semestral;  

Programa de Valorização da Saúde e Meio Ambiente (PVSMA) – apoia 

projetos, eventos e cursos livres e/ou de curta duração e cursos livres e/ou de curta 

duração que valorizem a defesa e promoção da Saúde e do Meio Ambiente; tem como 

prioridade desenvolver competências e provocar reflexões a respeito da 

responsabilidade sócio ambiental, sustentabilidade, de caráter anual;  

Programa de Incentivo à Memória, Esporte, Cultura e Arte (PIMECA) – 

apoia projetos, eventos e cursos que valorizem a defesa e promoção da Memória 

Cultural, Esporte, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural. Sua importância é 

primordial para a manutenção dos valores culturais em suas diferentes formas e 

âmbitos e tem como prioridade desenvolver competências e reflexões na formação 

profissional com senso crítico sociocultural.  
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5.7     Políticas de pesquisa na IES  

O Centro Universitário Tiradentes possui uma Política de Pesquisa, que norteia 

as normas gerais para apresentação, tramitação, aprovação e execução, 

acompanhamento, avaliação e divulgação das ações previstas no desenvolvimento 

dos Programas de Pesquisa da Unit/AL.  

 

5.7.1 Iniciação à pesquisa 

Compreende-se a pesquisa na graduação como as oportunidades de oferta de 

iniciação à pesquisa, que se expressam na iniciação científica/práticas investigativas.  

Assim, a instituição estimula a pesquisa no âmbito da graduação por meio de práticas 

investigativas desenvolvidas no âmbito de disciplinas na graduação e do lançamento 

contínuo de editais para Iniciação Científica, abertos a todos os cursos, mediante três 

formatos: Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PROBIC (mantido com 

recursos próprios); Programa Voluntário de Iniciação Científica - PROVIC; e de um 

programa vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas - FAPEAL, que 

também oferece bolsas de estudo.  

Constituem políticas para a iniciação à pesquisa, nos cursos de graduação: 

I - Incentivar a realização de pesquisa básica e de pesquisa aplicada no âmbito da 

Unit/AL; 

II - Viabilizar a realização de iniciação científica a partir do Programa de Bolsas 

Institucionais de Iniciação Cientifica, Programa de Iniciação Científica Voluntária e de 

Agências de Fomento; 

III - Incentivar os discentes e os docentes à participação em eventos científicos; 

IV - Promover a realização da Semana de Pesquisa - SEMPESq; 

V - Instituir, quando necessário, prêmios de destaque no âmbito da iniciação à 

pesquisa acadêmica; 

VI - Acompanhar e demandar as atividades relacionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa e ao Comitê Científico. 

VII - Proporcionar as atividades de iniciação científica em todos os cursos de 

graduação ofertados; 

VIII - Viabilizar a iniciação à pesquisa, por meio dos trabalhos de conclusão de curso, 

na graduação; 
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IX - Fomentar a interação ensino, iniciação científica e extensão; 

X - Manter os Programas de Iniciação à Pesquisa em todos os cursos da IES, a saber:  

a) Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PROBIC) – concede bolsas de 

iniciação científica, que permitem introduzir os estudantes de graduação com 

vocação no âmbito da pesquisa científica.  

b) Programa de Bolsa de Iniciação Tecnológica (PROBIT) - concede bolsas de 

iniciação tecnológica, que permitem introduzir os estudantes de graduação com 

vocação no âmbito da inovação tecnológica.  

c) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Extensão para 

Ensino Médio (PROBEM) - concede bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica 

e de Extensão Universitária para estudantes do ensino médio, a fim de integrar 

as atividades de iniciação à pesquisa e extensão desenvolvidos pela IES;  

d) Programa de Apoio a Eventos e Capacitação (PAEC) – subsidia a participação 

de discentes e docentes da IES, visando ao aperfeiçoamento contínuo e o 

desenvolvimento Institucional. O auxílio financeiro é destinado à participação 

em atividades acadêmicas, eventos, seminários, congressos ou capacitações, 

de relevância para a área de atuação na Instituição, aplicando-se às 

modalidades graduação e pós-graduação.  

 

5.7.2 Política de pesquisa na pós-graduação  

A Política de Pesquisa na pós-graduação Lato e Stricto Sensu do Centro 

Universitário Tiradentes tem por finalidade orientar as ações relacionadas ao seu 

desenvolvimento. Constitui Política de pesquisa nesse nível: 

I - Cultivar a cultura científica entre docentes e discentes, promovendo um ambiente 

favorável à produção de pesquisa;  

II - Favorecer cooperações interinstitucionais, fomentando parcerias em projetos e 

produção qualificada conjunta;  

III - Apoiar a divulgação dos resultados produzidos pelos pesquisadores em periódicos 

de excelência e em eventos científicos nacionais e internacionais;  

IV - Fomentar a formação de jovens pesquisadores e empreendedores; 

V - Contribuir para transformar a sociedade através da formação de recursos humanos 

e do desenvolvimento de processos e produtos oriundos do pensar científico e 

tecnológico; 

VI - Fomentar ações de pesquisa entre a graduação e a pós-graduação. 
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5.7.2.1 Programas de pesquisa na pós-graduação Stricto Sensu 

A Política de Pesquisa da IES contempla de forma especial as demandas 

inerentes à Pós-graduação Stricto Sensu, tendo por finalidade nortear as ações 

relacionadas ao desenvolvimento da Pesquisa nos seus Programas de Pós-

Graduação. São diretrizes para a pesquisa na pós-graduação stricto sensu: 

I - Contribuir para transformar a sociedade através da formação de recursos humanos 

e do desenvolvimento de processos e produtos oriundos do pensar científico e 

tecnológico;  

II - Promover intercâmbio técnico-científico entre pesquisadores e discentes da 

Unit/AL e IES nacionais e estrangeiras; 

III - Apoiar a produção científica e tecnológica com qualidade internacional;  

IV - Apoiar a divulgação dos resultados produzidos pelos pesquisadores dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Unit/AL em periódicos de excelência 

e em eventos científicos nacionais e internacionais;  

V - Favorecer cooperações interinstitucionais nacionais e internacionais, fomentando 

parcerias em projetos e produção qualificada conjunta;  

VI - Promover intercâmbio técnico-científico entre pesquisadores e discentes dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Unit/AL e IES nacionais e 

estrangeiras; 

VII - Manter os programas de apoio institucional à pós-graduação stricto sensu, a 

saber: 

a) Programa de Apoio Institucional à Pós-Graduação Stricto Sensu (PROCAPS) 

- concede bolsas de mestrado e doutorado, contribuindo para a manutenção 

de padrões de excelência e eficiência dos Programas de Pós-Graduação 

(PPG).  

b) Programa de Pós-Doutorado Institucional (POSDOC) – apoia estágio pós-

doutoral do docente da IES, possibilitando cooperações nacionais e 

internacionais entre IES de excelência.  

c) Programa de Cooperação Acadêmica (PROCAT) – promove o intercâmbio 

com pesquisadores e discentes com outras IES e/ou centros de pesquisa, 

nacionais e internacionais. 
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d) Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) – tem como objetivo 

conhecer a opinião dos egressos acerca da formação acadêmica recebida, 

agregar sugestões e monitorar a efetiva inserção no mercado de trabalho, de 

forma a poder verificar a relação entre a atuação profissional, a pesquisa e a 

produção cientifica após a conclusão do curso.  

e) Programa de Mobilidade Acadêmica (PMA) – objetiva proporcionar aos 

discentes e docentes a vivência de outras experiências acadêmicas e de 

integração aos diversos contextos e cenários de pesquisa, para aquisição de 

novos conhecimentos, competências e habilidades pertinentes a cada área 

de formação, no exercício pleno do protagonismo científico. 

f) Programa de Estágio Docente (PED) – este programa é voltado para alunos 

dos Programas de Pós-Graduação da Unit/AL e tem como objetivo o 

aperfeiçoamento da formação de estudantes de pós-graduação Stricto 

Sensu, visando o exercício da docência em ensino superior, por meio do 

estágio em atividades de ensino de graduação. 

g) Programa de Remuneração Variável (PRV) – constitui-se em prêmios anuais 

destinados aos docentes dos PPGs que atingirem produtividade individual 

mínima de captação de recursos e produtividade científica.  

Todos os programas e ações implementadas na IES poderão receber recursos 

oriundos da mantenedora, de agências de fomento e/ou parceiros institucionais.  As 

bolsas são distribuídas por meio de editais de seleção, publicados por cada PPG que 

operacionaliza o respectivo programa.  

 

5.7.3 Comitê de Ética em Pesquisa da Unit/AL (CEP/Unit)  

 

O Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes 

(CEP/Unit/AL) é um órgão institucional, interdisciplinar e multidisciplinar de relevância 

pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo. A função do CEP/Unit/AL é 

avaliar projetos de pesquisa que envolve a participação de seres humanos, com o 

objetivo de defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade 

e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos. O CEP/Unit/AL foi credenciado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) do Ministério da Saúde em 28 de novembro de 2013 e sua estrutura segue 
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as diretrizes e normas estabelecidas pelo CONEP para pesquisas envolvendo seres 

humanos (Resolução n° 466/12). 

A implantação do Comitê de Ética em Pesquisa próprio possibilitou ao Centro 

Universitário Tiradentes maior dinamismo para produção científica da instituição, uma 

vez que a IES não possuindo seu comitê, tem que guardar suas pesquisas serem 

avaliadas em outras instituições. Outro fato relevante é o caráter consultivo e 

educativo para assegurar a formação continuada de pesquisadores com formação 

baseada em aspectos éticos para o desenvolvimento de pesquisas com seres 

humanos.  

Desde 2014, é observado o aumento na aprovação de trabalhos científicos 

pelo Comitê de ética da instituição, demonstrando maior participação acadêmica na 

busca do conhecimento com embasamento científico. O gráfico a seguir demonstra o 

número de trabalhos científicos enviados e aprovados pelo Comitê de ética do Centro 

Universitário Tiradentes. 

 

Gráfico 8-  Perfil do número de projetos enviados e aprovados entre 2014 a 2017 

 

Fonte: Dados do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes (CEP/Unit/AL). 

 

5.8      Política de Internacionalização  

      Reconhecendo a importância da cooperação internacional no contexto 

educacional, econômico, social e político do século XXI, o Centro Universitário 

Tiradentes – Unit/AL destaca a internacionalização como de relevância para sua ação 

educacional. 

A Unit/AL entende a cooperação internacional, fundamentada na solidariedade 

e na igualdade, como um instrumento de superação de assimetrias entre povos, 
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sistemas e instituições, bem como de construção de uma sociedade melhor e mais 

justa, sendo fundamental para a consolidação e a expansão da Instituição e para o 

desenvolvimento sustentável do país no cenário global. Para alcançar esses 

propósitos, a IES possui uma Política de Internacionalização, com vistas à 

contemporaneidade, que reforce e auxilie na consolidação da qualidade acadêmica. 

O Centro Universitário Tiradentes assume como objetivos para a sua política 

de internacionalização: 

I - Consolidar- se como uma IES de renome no ensino, na pesquisa e na extensão, 

inserindo- se em redes de colaboração com parceiros igualmente destacados, visando 

se tornar um centro de formação de referência. 

II - Consolidar a internacionalização na Unit/AL, incluindo o tema na elaboração dos 

documentos institucionais, nos programas e cursos, de maneira que exista, em todos 

os níveis, a orientação para os aspectos internacionais do trabalho acadêmico e de 

gestão. 

III - Formar estudantes com capacidade de visão e ação em sua área de atuação 

profissional e na organização da sociedade, tendo em vista a mentalidade da 

cooperação com o diferente, a convivência pacífica entre os povos, pessoas e o 

estabelecimento de uma cultura da paz. 

IV - Institucionalizar instrumentos de colaboração internacional por meio da 

construção de convênios que possibilitem quadro efetivo para a realização de 

atividades acadêmicas, inclusive na atribuição de graus e diplomas. 

V - Criar condições para uma democratização das possibilidades de 

internacionalização para estudantes, focando na meritocracia. 

  Para alcançar os objetivos propostos são definidas as seguintes ações para a 

internacionalização: 

a) Consolidar e ampliar as parcerias internacionais. 

b) Aumentar o número de discentes e docentes em mobilidade internacional, na 

graduação e na pós-graduação. 

c) Expandir a oferta de programas internacionais para estudantes de graduação 

e pós-graduação, incluindo intercâmbios semestrais, duplos-diplomas, cursos 

conjuntos e de curta duração no exterior. 

d) Estimular a internacionalização de projetos e grupos de pesquisa, motivando 

pesquisadores e grupos para trabalhos internacionais, incluindo publicações. 
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e) Ampliar a participação de estudantes da Unit/AL em programas 

governamentais de fomento à mobilidade internacional, na graduação e na 

pós-graduação. 

f) Elevar as oportunidades, por meio de iniciativa da própria IES ou de 

programas de agências de fomento, de parcerias com instituições públicas e 

privadas, para alunos e docentes com desempenho acadêmico reconhecido. 

g) Apoiar a formatação de projetos de internacionalização na educação 

continuada, inclusive com a presença de professores e/ou de monitores 

estrangeiros convidados. 

h) Estabelecer e participar ativamente em redes de parceria e colaboração no 

ensino, na pesquisa e na gestão, de maneira a modernizar funcionamentos 

operacionais e transformar concorrentes em parceiros, agregando as 

expertises da Unit/AL as de outras instituições. 

i) Solidificar o Tiradentes Institute como uma unidade internacional do Grupo 

Tiradentes. 

 

5.9       Outras Políticas Institucionais Relevantes 

 O Centro Universitário Tiradentes, localizado na cidade de Maceió, Estado 

de Alagoas, atua na educação superior mediante a oferta presencial de cursos de 

graduação, nas modalidades bacharelado, licenciatura e cursos superiores de 

tecnologia, bem como na pós-graduação, lato e stricto sensu, visando a formação 

de profissionais qualificados, competentes e aptos a atuarem profissionalmente em 

atendimento às demandas emergentes da sociedade e do mercado de trabalho. 

 Considerando o lócus de sua inserção regional e a missão institucional de 

“inspirar as pessoas a ampliar horizontes por meio da educação inovadora e de 

qualidade, comprometida com o desenvolvimento da sociedade”, a Unit/AL 

desenvolve sua ação educativa e sua proposta pedagógica tendo por horizonte 

estratégico sua contribuição enquanto prestadora de serviços educacionais para o 

desenvolvimento das pessoas, grupos sociais e da sociedade, especialmente no 

âmbito de sua inserção geográfica. 

 A instituição desenvolve ações no âmbito da graduação e da pós-graduação, 

que oportunizam sua integração à comunidade local e condições para o seu 

desenvolvimento sustentável nos aspectos humano, político, social, econômico, 
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tecnológico, cultural e ambiental. Essas ações são implementadas a partir de 

Políticas Institucionais que se expressam: 

 

5.9.1 Política de Apoio Pedagógico 

A Política de Apoio Pedagógico do Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL 

institui as diretrizes relativas ao atendimento e acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem através do assessoramento didático-pedagógicos a docentes, 

discentes e gestores acadêmicos. 

Esta Política tem por objetivo nortear o aprimoramento do trabalho pedagógico, 

do processo de ensino e aprendizagem e dos Projetos Pedagógicos no âmbito dos 

cursos de graduação e pós-graduação da instituição, de sorte a contribuir para a 

consecução dos objetivos institucionais e de seus cursos, expressos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico Institucional, Projetos 

Pedagógicos de Curso, assim como nas Políticas da instituição. 

A Política de Apoio Pedagógico será coordenada pelo Núcleo de Apoio 

Pedagógico da instituição – NUAP│Unit/AL, constituído por profissionais da área 

pedagógica. 

Esta Política institui como diretrizes para o apoio didático-pedagógico a ser 

oportunizado a gestores acadêmicos, docentes e discentes da instituição: 

I - Acompanhamento didático-pedagógico do processo de ensino e aprendizagem 

desenvolvido nos cursos de graduação e pós-graduação; 

II - Apoio e orientação pedagógica aos Gestores Acadêmicos, Colegiados de Curso, 

Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs e docentes, na elaboração, execução, 

avaliação e atualização dos Projetos Pedagógicos, currículos, Planos de Ensino e 

Aprendizagem, Planos Integrados de Trabalho (PITs), metodologias de ensino e de 

avaliação, e demais atividades didático-pedagógicas voltadas ao processo de ensino 

e aprendizagem e a formação acadêmica e profissional; 

III - Orientação e apoio pedagógico aos discentes visando seu desempenho e 

rendimento acadêmico, o desenvolvimento de sua aprendizagem e das competências 

inerentes a formação acadêmica e profissional; 
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IV - O desenvolvimento de ações e atividades articuladas entre o Núcleo de Apoio 

Pedagógico – NUAP, o Núcleo de Desenvolvimento Docente – NDD, o Núcleo de 

Apoio Pedagógico e Psicossocial – NAPPS, bem como entre outros setores da 

instituição visando ações interdisciplinares e multiprofissionais conjuntas e integradas, 

em prol do desenvolvimento do corpo docente e da aprendizagem discente; 

V - Análise do desempenho e resultados acadêmicos nos cursos expressos tanto nas 

avaliações internas quanto nas externas, contemplando a apresentação de propostas 

de melhoria; 

VI - Análise e acompanhamento dos resultados da avaliação da aprendizagem 

discente fornecendo suporte didático-pedagógico para a identificação das fragilidades 

e sua superação; 

VII - Atuação assertiva e propositiva em relação a frequência, assiduidade e evasão 

dos discentes; 

VIII - Identificação e atendimento das necessidades docentes em termos de 

atualização e capacitação pedagógica; 

IX - Formação continuada e capacitação docente; 

X - Orientação e acompanhamento pedagógico a docentes e discentes tanto em 

relação ao processo de ensino-aprendizagem quanto aos processos de avaliação. 

XI - O planejamento e implementação de estratégias que visem o aprimoramento das 

atividades didático-pedagógicas e acadêmicas dos Cursos de graduação e pós-

graduação. 

 

5.9.2 Política para a Oferta de Disciplinas na Modalidade à Distância/Online 

nos cursos de Graduação Presencial 

Ciente que os avanços e as inovações tecnológicas têm transformado 

significativamente a forma como os indivíduos vivem, trabalham e se relacionam, 

considerando as possibilidades e oportunidades geradas pelas inovações 

tecnológicas para a construção do conhecimento, o fomento à produção científica e 

desenvolvimento da aprendizagem e de competências sintonizadas às demandas 

emergentes da sociedade e do mercado de trabalho, o Centro Universitário 

Tiradentes – Unit/AL incorpora aos Projetos Pedagógicos e currículos de seus cursos 
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de graduação presencial, a oferta de disciplinas na modalidade à distância/online. 

São objetivos da Política para Oferta de Disciplinas na Modalidade à 

Distância/Online nos Cursos de Graduação Presencial da Unit/AL: 

 

I. Regulamentar a ofertar de disciplinas na modalidade à distância/online nos cursos 

de graduação presencial, observando o PDI, o PPI e as normas institucionais, bem 

como a legislação pertinente, os indicadores e padrões de qualidade da educação 

superior, a realidade social e as demandas da sociedade; 

II. Induzir a busca pela inovação em termos acadêmicos, didático-pedagógicos e 

tecnológicos no âmbito do ensino de graduação; 

III. Oportunizar o desenvolvimento de competências relacionadas à utilização das 

inovações e recursos tecnológicos; 

VI. Contribuir para a flexibilidade curricular e para o desenvolvimento progressivo da 

autonomia intelectual discente a partir da utilização das TICs na organização e 

desenvolvimento de estudos; 

V. Estabelecer os parâmetros e as diretrizes para a gestão, o desenvolvimento, a 

avaliação e o aprimoramento da oferta de disciplinas na modalidade à distância/online 

nos cursos de graduação presencial. 

Nos cursos de graduação presencial da Unit/AL a oferta de disciplinas na 

modalidade à distância/online observará a legislação e regulamentação educacional 

vigentes, o PDI e PPI e as normas institucionais, e será organizada de acordo com os 

seguintes parâmetros e diretrizes: 

I. Os cursos de graduação presencial poderão introduzir a oferta de disciplinas na 

modalidade à distância/online em sua organização pedagógica e curricular, até o limite 

de 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso; 

II. As disciplinas a serem ofertadas na modalidade à distância/online devem estar 

identificadas no Projeto Pedagógico e currículo do curso; 

III. O Projeto Pedagógico do Curso deve indicar a metodologia a ser utilizada para a 

oferta das disciplinas na modalidade à distância/online no curso; 

IV. A oferta das disciplinas na modalidade à distância/online deverá incluir métodos e 

práticas de ensino e aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de 

informação e comunicação - TIC para a realização dos objetivos pedagógicos, material 

didático, bem como a mediação pedagógica de tutores e profissionais da educação 
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com formação adequada e qualificados em nível compatível ao previsto no Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC e no Plano de Ensino e Aprendizagem – PEA da disciplina; 

V. Os professores tutores serão responsáveis pela mediação pedagógica junto aos 

discentes, deverão para tanto possuir as competências necessárias às atividades de 

tutoria e participarão das atividades de formação e capacitação docente desenvolvidas 

pela instituição; 

VI. Na oferta de disciplinas na modalidade à distância/online será utilizado o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem – AVA, devendo este apresentar materiais, recursos e 

tecnologias apropriadas, que oportunizem a interação entre professores tutores e 

discentes, a consecução dos objetivos da aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências, bem como a acessibilidade metodológica, instrumental e 

comunicacional; 

VII. O material didático utilizado pelas disciplinas com oferta na modalidade à 

distância/online deverá ser validado pelos profissionais de educação integrantes da 

Equipe Multidisciplinar, apresentar linguagem inclusiva, acessibilidade metodológica e 

instrumental, e recursos inovadores, devendo também estar adequado aos conteúdos 

e bibliografia da disciplina e alinhado aos objetivos da formação e da aprendizagem 

definidos no PPC; 

VIII. Os Planos de Ensino e Aprendizagem – PEAs das disciplinas ofertadas na 

modalidade à distância/online deverão contemplar a carga horária da disciplina, sua 

ementa, os objetivos da aprendizagem, as competências a serem desenvolvidas, os 

conteúdos programáticos a serem trabalhados, os procedimentos metodológicos em 

termos das atividades de ensino e de avaliação da aprendizagem, bem como as 

referências em termos de bibliografia básica e complementar; 

IX. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos com oferta de disciplinas na modalidade à 

distância/online devem identificar as disciplinas a serem ofertadas nessa modalidade, 

com seus respectivos conteúdos, metodologias, formas de avaliação e as condições 

para sua oferta no âmbito do curso; 

X. As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade à distância/Online deverão 

ser realizadas presencialmente no campus da Unit/AL; 

XI. Os cursos com oferta de disciplinas na modalidade à distância/online deverão 

atualizar os respectivos Projetos Pedagógicos, submetendo-os à análise da Pró-

reitoria de Graduação para o devido encaminhamento a Secretaria de Regulação e 
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Supervisão da Educação Superior por ocasião do protocolo dos pedidos de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos; 

XII. A gestão acadêmica e administrativa da oferta das disciplinas na modalidade à 

distância/online será realizada pela Coordenação e NDEs dos Cursos de Graduação, 

com o suporte e apoio pedagógico e tecnológico da Assessoria das Disciplinas Online 

e da Equipe Multidisciplinar; 

XIII. A Equipe Multidisciplinar deverá ser constituída por profissionais da área 

educacional, pedagógica e tecnológica e será responsável pela concepção, produção 

e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos no âmbito da oferta de 

disciplinas na modalidade à distância/online; 

XIV. As condições da oferta de disciplinas na modalidade à distância/online serão 

objeto de avaliação periódica e sistemática realizada pela Comissão Própria de 

Avaliação - CPA e deverão gerar insumos que possam retroalimentar, aprimorar e 

contornar possíveis fragilidades identificadas, embasando ações corretivas e de 

aperfeiçoamento para o planejamento das atividades. 

 

5.9.3 Política de Desenvolvimento Econômico e Responsabilidade Social  

 Através desta política a Unit/AL desenvolve múltiplas iniciativas que 

mobilizam o ensino, a pesquisa e a extensão e toda a comunidade universitária para, 

em integração com a comunidade externa, implementar ações voltadas ao 

atendimento das demandas emergentes da sociedade e do mercado trabalho, de 

sorte a contribuir para o desenvolvimento da região.  

 Esta política visa contribuir à formação de profissionais que sejam agentes 

promotores da cidadania, através de práticas e processos participativos que 

ressaltem a responsabilidade individual e coletiva. Esta política é desenvolvida 

através de conhecimentos, competências, atitudes e valores trabalhados a partir dos 

projetos pedagógicos e de ações institucionais, que se apresentam por: 

a) Parcerias com instituições públicas do Estado e do Município de Maceió, em 

sistema de contrapartidas, propiciando ampliar a inserção de da IES na 

sociedade;  

b) Prestação de serviços disponibilizados à comunidade interna e externa, tais 

como: serviços de atendimento jurídico no NPJ da Unit/AL, no Fórum 

localizado no campus e no sistema prisional do Estado; 
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c) Oferta de serviços odontológicos disponibilizados na Clínica de Odontologia 

da instituição; 

d) Atendimento ambulatorial, médico e assistencial, realizados nos ambulatórios 

do Hospital Veredas, da Unidade Docente Assistência da Unit/AL, de 

Unidades Básicas de Saúde – UBS e Unidades de Pronto Atendimento – UPA 

locais; 

e) Atendimentos de fisioterapia, nutrição e psicologia, nas clinicas de 

fisioterapia, nutrição e no Centro de Psicologia Aplicada da instituição; 

 Realizam-se ainda importantes eventos já consolidados no calendário da 

instituição e da cidade de Maceió, que mobilizam a comunidade acadêmica e a 

população local em atividades que oportunizam debates, prestação de serviços, 

orientações, etc., como o Unit Social,  o Fórum de Desenvolvimento Regional, os 

Mutirões da Justiça na capital e interior do Estado, o Educar é nossa praia, o 

Conversa de Jornalista, o É Culpa do Mídia, os Congressos Internacionais dos 

Cursos, a FEIVEST, a Semana de Pesquisa, a Semana de Extensão e a Mostra de 

Práticas Integradoras. 

 

5.9.4 Política de Valorização da Diversidade  

        O Centro Universitário Tiradentes, ciente da necessidade de contribuir para a 

construção de uma cultura de respeito e valorização da diversidade e de sua 

importância para a construção de uma sociedade efetivamente justa, igualitária, 

cidadã e democrática, a Unit/AL instituiu sua Política de Valorização da Diversidade.   

        Essa Política objetiva estimular e desenvolver atitudes de respeito às 

diferenças, de sorte que todos possam se relacionar socialmente, incorporando os 

outros em suas diferenças e diversidades cultural, étnica, de necessidades 

especiais, de crenças, gênero e orientação sexual, seja no âmbito das relações 

acadêmicas e/ou das relações sociais em geral. Esse respeito e aceitação devem 

convergir para o reconhecimento da pluralidade e convivência democrática na 

efetivação da igualdade de direitos.  

   Na Unit/AL esta política é desenvolvida no âmbito dos cursos ofertados, através 

de conhecimentos, competências, atitudes e valores trabalhados, conforme segue: 

a) Transversalidade, no desenvolvimento do currículo; 

b) Atividades complementares, iniciação científica e extensão; 

c) Realização de eventos específicos com a abordagem e em atividades 



 

117 
 

socioeducativas; 

d) Articulação com atores sociais envolvidos em movimentos que atuem nesta 

área. 

 

5.9.5 Política de Memória Cultural,  da Produção Artística e do  Patrimônio 

Cultural 

             O lócus da inserção regional da Unit/AL é um dos Estados brasileiros mais 

ricos em termos de patrimônio histórico, artístico e cultural. Em respeito a esse rico 

patrimônio e à necessidade de sua preservação e divulgação a instituição, através 

desta política, estimula e desenvolve debates e discussões sobre o patrimônio 

histórico, natural, artístico e cultural em sua riqueza e relevância para os indivíduos e 

sociedade. Na Unit/AL esta política é desenvolvida nos Projetos Pedagógicos de 

Curso por meio de: 

a) Conhecimentos, competências, atitudes e valores trabalhados na 

transversalidade, nas atividades complementares, na iniciação científica e 

nas atividades extensão; 

b) Realização de eventos e de atividades socioeducativas e culturais realizadas; 

c) Articulação com atores sociais envolvidos em movimentos que atuem nesta 

área. 

       De relevância considerar, ainda, acerca das temáticas, o Programa de Incentivo 

à Memória, Esporte, Cultura e Arte (PIMECA), que apoia projetos, eventos e cursos 

que valorizem a defesa e promoção da Memória Cultural, Esporte, da Produção 

Artística e do Patrimônio Cultural. Sua importância é primordial para a manutenção 

dos valores culturais em suas diferentes formas e âmbitos e tem como prioridade 

desenvolver competências e reflexões na formação profissional, com senso crítico 

sociocultural. Assim, constitui política do Programa:   

I - Estimular ações que envolvam agentes internos produtores de arte e cultura e/ou 

que utilizem espaços internos da Unit/AL na implementação de projetos artístico-

culturais, visando a formação de público na comunidade acadêmica e na sociedade 

em geral; 

II - Contribuir com a realização e avaliação de projetos e programas culturais, 

artísticos e de memória em relação às diretrizes e prioridades estabelecidas para o 

desenvolvimento cultural da Unit/AL; 
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III - Colaborar com estratégias e promoção de campanhas, concursos, eventos, 

festivais e iniciativas que objetivem o estímulo às artes, à cultura e à divulgação do 

patrimônio artístico e cultural; 

IV - Estimular, apoiar e promover encontros, seminários, oficinas, exposições e 

outras formas de divulgação acadêmico-científica no que tange à natureza deste 

plano 

   

5.9.6 Política de Direitos Humanos 

 Conforme a Resolução Nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, a Educação em Direitos 

Humanos no Centro Universitário Tiradentes é considerada na construção do PDI, 

PPI, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e nas atividades didático-pedagógicas 

do Ensino, da Extensão e da Pesquisa. A inserção dos conhecimentos concernentes 

aos Direitos Humanos na organização dos currículos dos cursos estabelece-se da 

seguinte forma:  

a) Nos projetos pedagógicos dos cursos através dos conteúdos curriculares; - 

na transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos, 

perpassando o currículo;  

b) Nas atividades complementares à formação;  

c) Na iniciação científica e nas atividades extensão. 

 

5.9.7 Política de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Indígena  

       Considerando o disposto na Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2014 a Unit/AL 

desenvolve sua Política de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Indígena, 

na perspectiva de fomentar a reflexão, o debate e o desenvolvimento de iniciativas 

abordando as temáticas concernentes aos afrodescendentes e indígenas.  

     Objetiva-se com esta política:  

I - Promover a educação de cidadãos conscientes da importância e da riqueza das 

características multicultural e pluriétnica da sociedade brasileira, buscando relações 

étnico-sociais positivas, rumo à construção de um pais efetivamente democrático;  

II - Fomentar a produção e socialização de conhecimentos, atitudes, posturas e 

valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial e indígena, 

tornando-os capazes de interagir garantindo o respeito e a valorização de identidade, 

da história e da cultura dos afro-brasileiros e indígenas, bem como a garantia de 
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reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, 

ao lado das indígenas, europeias, asiáticas.  

          Na Unit/AL as questões referentes à educação para as relações étnico-raciais 

e indígena são desenvolvidas através de conhecimentos, competências, atitudes e 

valores, nos projetos pedagógicos dos cursos através dos conteúdos curriculares, 

na transversalidade, nas atividades complementares, na iniciação científica e nas 

atividades extensão, na pesquisa, produção e socialização do conhecimento, e na 

articulação com atores sociais envolvidos em movimentos que atuem nesta área. 

 

5.9.8 Política de Educação Ambiental 

      Em atendimento à Lei Federal Nº 9.795 de 27/04/1999, que dispõe sobre a 

educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental; ao Parecer 

CNE/CP Nº 14/2012, de 6 de junho de 2012; a educação ambiental (EA) e a 

Resolução Nº 2 de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental; a Unit/AL dispõe de uma Política de 

Educação Ambiental.  

      É objetivo geral da Política Ambiental do Centro Universitário 

Tiradentes: Integrar, direta ou indiretamente, a dimensão educativa de ordem 

socioambiental nas ações do processo de ensino e aprendizagem do Centro 

Universitário Tiradentes, aliando-se à sua missão princípios e valores, e ajustando a 

conduta de toda a comunidade da IES, em prol de uma formação que desenvolva a 

dimensão de responsabilidade ambiental dos educandos, como também de todos 

aqueles que compõem a identidade da Unit/AL. 

      De tal forma, a temática da educação socioambiental constitui-se como uma 

dimensão representada por processos, nos quais cada indivíduo e coletividade 

edificam valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores voltados à 

construção de uma consciência ambiental, pautada na ética e sustentabilidade. 

Desta forma, os Projetos Pedagógicos dos Cursos do Centro Universitário 

contemplam a abordagem de educação ambiental, por meio de: 

a) Prática integradora, que se desenvolve de modo transversal nos diversos 

componentes curriculares; 

b) Atividades complementares à formação, na iniciação científica e nas 

atividades extensão e eventos voltados à temática. 
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Destaca-se, nos âmbitos dos Cursos e da Instituição, o Programa Conduta 

Consciente. O Programa “Conduta Consciente” visa fomentar e socializar boas 

práticas sustentáveis no ambiente educacional e na sociedade em geral, em 

consonância com ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica. Assim, a 

incorporação de valores e práticas ambientais, tanto em componentes curriculares 

como na administração de suas estruturas físicas, se torna um fator de primordial 

importância para a promoção do desenvolvimento sustentável, tais como: 

a)    Disseminação da Educação Ambiental; 

b)    Redução dos Resíduos sólidos e efluentes; 

c)    Ocupação e uso do solo; 

d)    Racionalização do consumo de energia e energias alternativas; 

e)    Qualidade do ambiente e das relações pessoais de trabalho; 

f)     Segurança no trabalho, conforto ambiental e relações humanas. 

São ações permanentes do Programa Conduta Consciente: 

a)    Coleta seletiva de papel, papelão e derivados; 

b)    Coleta de pilhas, baterias, bem como de outros poluentes 

c)    Campanha permanente para o consumo consciente; 

d)    Promoção de campanhas educativas e de sensibilização; 

e)    Apresentação dos   objetivos   do    Programa   consciente na integração de 

novos colaboradores. 

 

5.9.9 Política de Acessibilidade e Inclusão Social 

         Por meio desta Política a Unit/AL proporciona um ambiente favorável à 

aquisição de igualdade de oportunidades em termos de acesso, permanência e 

utilização de seus espaços, edificações, mobiliários, equipamentos, informações e 

comunicação, tecnologias e metodologias, para pessoas com deficiências, 

mobilidade reduzida dentre outras necessidades, no sentido de assegurar o 

desenvolvimento educacional e sua integração à vida acadêmica. O sucesso delas 

requer um esforço claro, não somente por parte dos professores e dos profissionais 

da educação, mas também por parte dos colegas, pais e famílias.  

 Esta Política objetiva desenvolver ações na IES e em seus cursos que 

oportunizem acessibilidade em termos arquitetônico, atitudinal, comunicacional, 

digital, instrumental e metodológica em situações caracterizadas por deficiências, 
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necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, 

de sorte a oportunizar ao discente o atendimento e acompanhamento especializados 

em suas dificuldades sejam elas físicas, acadêmicas, pedagógicas, psicológicas ou 

sociais que estejam dificultando a sua aprendizagem e desenvolvimento.  

 Através desta Política a Unit/AL disponibiliza, através do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e Social – NAPPS, para toda comunidade acadêmica, serviço de 

atendimento, apoio e acompanhamento ao discente, inclusive em termos de 

Atendimento Educacional Especializado – AEE, com sala de recursos 

multifuncionais: 

 A partir desta Política a IES oportuniza:  

a) Discussão e reflexão de atitudes que respeitem as diversidades e diferenças;  

b) Oferta da disciplina de Libras;  

c) Utilização de metodologias, recursos didáticos e tecnológicos para 

acessibilidade;  

d) Realização de eventos acerca da temática, de forma transversal em diversos 

componentes curriculares;  

e) Superação de barreiras, físicas, atitudinais, comunicacionais, digitais, 

instrumental e metodológica, que impeçam ou obstaculizem a mobilidade e o 

desenvolvimento de atividades. 

Considerando a Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a Unit/AL 

institucionalizou também seu Programa de Inclusão e Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista visando assegurar o acesso e a 

permanência na educação superior de discentes com essa deficiência, mediante o 

atendimento, suporte e acompanhamento pedagógico e psicossocial pela equipe 

multidisciplinar do NAPPS e orientação a gestores, professores, alunos e técnicos-

administrativos no sentido de viabilizar o desenvolvimento educacional desses 

discentes e sua aprendizagem.   

A IES conta ainda com o Núcleo de Acessibilidade, criado com a finalidade de 

dinamizar o desenvolvimento desta Política. O Núcleo de Acessibilidade tem como 

função elaborar e implementar o Plano Institucional de Acessibilidade, que visa 

aperfeiçoar a Política de Acessibilidade e Inclusão as pessoas que possuam 

deficiência motora, visual, auditiva, intelectual e TEA, transtornos globais do 

desenvolvimento, e altas habilidades ou superdotação, eliminando as barreiras 

pedagógicas, arquitetônicas, atitudinais, na comunicação e informação. O Núcleo é 
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composto pelos seguintes setores: Núcleo de Apoio Psicossocial - NAPPS, Setor de 

Segurança do Trabalho, Assessoria Pedagógica, Núcleo de Gente e Carreira. 

Considerando a importância dessa ação e da relevância de acessibilidade 

voltada à inclusão plena das pessoas com necessidades de atendimento 

diferenciado, a IES possui um Plano de Acessibilidade estruturado em eixos que 

articulam, integram e complementam as ações da instituição na busca de tornar uma 

IES acessível, inclusiva e ética. 

Conforme sua estrutura, o Plano de Acessibilidade do Centro Universitário 

Tiradentes adota as seguintes iniciativas para as pessoas com deficiência: 

I – Para o segmento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, proporciona: 

 Livre circulação nos espaços de uso coletivo; 

 Vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços; 

 Rampas com corrimões, facilitando a circulação da cadeira de rodas; 

 Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de 

cadeira de rodas; 

 Barras de apoio nas paredes do banheiro; 

 Lavabos, bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas. 

II – Para o segmento de deficiência visual, o Plano de Acessibilidade prevê até o 

período de sua conclusão proporcionar apoio com: 

 Equipamentos para auxílio   às atividades dos estudantes, compreendendo 

lupas, teclado em braile, monitores especiais, dentre outros meios. 

III – Para o segmento de deficiência auditiva, o Plano de Acessibilidade contempla, 

desde o acesso a conclusão do curso: 

 Intérpretes de línguas e sinais; 

 Flexibilidade na correção e provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

 Informações aos professores para que se esclareça as especificidades 

linguísticas dos surdos; 

 Acessibilidade no AVA. 

A instituição também oferece condições adequadas de acessibilidade e 

atendimento prioritário para atendimento aos serviços prestados pela IES nos seus 

espaços. Essas ações expressam o compromisso da Unit/AL para garantir o acesso 
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e a permanência de todos os usuários de seus serviços, colaboradores e visitantes no 

campus, independentemente de sua condição física. 

A IES cumpre as dimensões referenciais para deslocamento de pessoas a pé 

e com mobilidade reduzida, adotando diferentes formas de comunicação (visual, tátil 

e sonora), sinalização (permanente, direcional, de emergência, temporária) para o 

atendimento às diversas necessidades de seu público. Aplica o símbolo internacional 

de pessoas com deficiência nos espaços onde existem equipamentos, mobiliário e 

serviços para pessoas com deficiência visual. 

Mantém rotas com acessibilidade entre o estacionamento de veículos e a 

entrada principal; reserva vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou 

sejam conduzidos por pessoas com deficiência; garante a acessibilidade a pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida em catracas, cancelas ou portas giratórias 

quando as mesmas existirem. Mantém rampas que cumprem as instruções 

normativas relativas ao dimensionamento e aos patamares. Possui banheiro 

acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam 

ser utilizados por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Garante 

acessibilidade a laboratórios, salas de aula, bibliotecas, ambientes administrativos, 

etc., observando se os mesmos possuem espaços reservados para pessoas com 

cadeira de rodas, obesas e com mobilidade reduzida. 

  Relevante, observar que a implementação desta Política no âmbito da 

graduação e da pós-graduação, do ensino, da pesquisa e da extensão, será permeada 

pela utilização das inovações tecnológicas, de forma a propiciar uma formação 

profissional voltada à incorporação desses avanços e sua interação com a sociedade. 

 

5.10 Política de Atendimento aos Discentes 

A Política de Atendimento aos Discentes do Centro Universitário Tiradentes – 

Unit/AL apresenta o seu comprometimento com ações direcionadas ao acolhimento, 

integração e permanência dos discentes, buscando a aplicação de um processo 

educativo que favoreça o desenvolvimento das habilidades e competências. Além 

disso, preconiza o respeito aos direitos humanos, à diversidade e às especificidades 

de cada discente, prezando pela consolidação de um espaço de convivência ético e 

democrático. 
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Esta Política objetiva oportunizar, através de um trabalho multiprofissional e 

interdisciplinar, o apoio aos discentes mediante o atendimento, acolhimento, 

orientação e acompanhamento, em relação às suas necessidades, garantindo sua 

integração e o sentimento de pertencimento à comunidade acadêmica. 

Com a finalidade de concretizar a Política de Atendimento aos Discentes, a 

Unit/AL disponibiliza uma equipe multiprofissional e interdisciplinar atuando através 

da Central de Relacionamento: Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros 

- DAAF, Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial - NAPPS, Fidelização, Projeto 

Mentoria, Unit Carreiras, Assessoria Pedagógica e Ouvidoria, que possuem 

metodologias distintas, porém integradas, garantindo o sucesso no desempenho 

acadêmico do discente. 

 

5.10.1 Mecanismos para o Atendimento aos Discentes  

Ingresso na Unit/AL: a instituição promove o ingresso de candidatos aos seus 

cursos de graduação, aberto a pessoas que tenham escolarização completa do ensino 

médio, mediante processo seletivo organizado e executado segundo o disposto na 

legislação vigente, com o objetivo de classificar os candidatos, no limite das vagas 

fixadas para os cursos, sem ultrapassar os conhecimentos exigidos pelo ensino 

médio. O processo seletivo do vestibular é organizado pela COMPESE – Comissão 

Permanente de Processo Seletivo. 

Além do processo de acesso mediante vestibular, o Centro Universitário 

Tiradentes também prevê como forma de ingresso, o Processo Seletivo de 

Transferência Externa, Portador de Diploma e processo seletivo com base na prova do 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, disciplinados pelos Editais e  Manual do 

Candidato, com orientações detalhadas sobre os procedimentos.   

Em acordo com Lei Nº 9.394/96 e Lei Nº 9.536/97, a IES aceita a transferência 

de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante 

processo seletivo, conforme determina o art. 49 da Lei nº 9.394/96. Contemplada 

também a possibilidade de transferência ex officio, efetivada entre instituições 

vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e 

independentemente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público 

federal civil ou militar estudante, ou se dependente estudante, se requerida em razão 

de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de 
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domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade 

mais próxima. 

Para a pós-graduação Stricto Sensu, o ingresso ocorre por meio de processo 

seletivo dos candidatos por uma Comissão de Seleção composta por membros do 

Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e 

Políticas Públicas, conforme as seguintes etapas: Prova de Conhecimento 

Interdisciplinar (eliminatória); Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa (eliminatória); 

Prova de Interpretação e Compreensão de Texto em Língua Estrangeira 

(habilitatória); Avaliação curricular (classificatória); Entrevista (classificatória). 

Programa de Apoio Pedagógico Integrado – PAPI: a Unit/AL inicia cada 

semestre com as atividades desse programa, efetuando o acolhimento e a integração 

dos estudantes ingressantes. Logo ao iniciar o período letivo, os calouros são 

apresentados a todos os gestores de área dos departamentos administrativos e 

acadêmicos. O evento acontece no auditório da instituição em todos os horários de 

aula. O PAPI possibilita também aos alunos ingressantes nos cursos de graduação 

da instituição, conhecerem e se aproximarem dos setores que estarão presentes em 

sua trajetória universitária.  A recepção acontece no início de todos os semestres, com 

o intuito de apresentar a Unit/AL aos novos estudantes e orientá-los sobre projetos, 

setores, sistemas, serviços, bolsas de apoio discente e atividades de extensão, entre 

outros serviços e atividades. 

Núcleo de Atendimento Pedagógico e Psicossocial – NAPPS - o Núcleo de 

Apoio Pedagógico e Psicossocial - NAPPS presta apoio pedagógico, psicológico e 

social aos discentes visando complementar e sugerir direcionamento, acompanhando 

o processo de aprendizagem, tanto no desempenho acadêmico, quanto em assuntos 

que tenham reflexo nesse desenvolvimento. Dessa maneira, com uma equipe 

multiprofissional, o NAPPS trabalha no sentido de acompanhar sistemática e 

qualitativamente as atividades do ensino, prestando apoio pedagógico, psicológico e 

social aos discentes, contribuindo para a articulação interna e externa entre os cursos 

e demais setores da instituição.  

Nivelamento e Formação Complementar: os cursos de Nivelamento e 

Formação Complementar são ofertados através de cinco componentes básicos de 

estudo: Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, Química e Física, mas podem 

também ocorrer em áreas especificas da formação profissional. Os cursos ofertados 

visam o desenvolvimento de competências e habilidades que auxiliem os alunos na 
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produção acadêmica, referentes aos variados cursos em que estejam inseridos, 

oportunizando de forma flexível atender as demandas de defasagens da educação 

básica, que poderiam impactar no desenvolvimento dos currículos.  Os cursos do 

Programa de Apoio Pedagógico Integrado são ofertados aos discentes ingressantes 

na instituição de forma presencial, com carga horária adequada, com frequência de 

pelo menos de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e/ou atividades 

programadas, constituindo-se requisito básico para certificação, além das avaliações 

propostas no decorrer do curso.  

Projeto Mentoria: encontra-se alinhado e se integra o projeto de acolhimento 

e os mecanismos de integração. O Projeto busca acompanhar os alunos matriculados 

nos períodos iniciais dos cursos de graduação, considerando os possíveis obstáculos 

a serem enfrentados na adaptação ao novo contexto universitário. O Projeto Mentoria 

constitui iniciativa que objetiva:  acompanhar os primeiros passos dos alunos; 

estimular a formação de grupos; instigar a busca por melhor aproveitamento 

acadêmico; orientar sobre funcionamento da Instituição; diminuir o anonimato 

acadêmico.  

Monitoria: o Programa de Monitoria da IES atende ao que preconiza o PPI e 

PPC, oportunizando a participação dos alunos ao longo do curso, para o 

desenvolvimento de competências da docência e da pesquisa, além de aproximá-lo 

do contexto da formação profissional. A atividade de monitoria contempla duas 

categorias: Monitoria Remunerada e Monitoria Voluntária. O desenvolvimento das 

atividades acadêmicas, teóricas e práticas acontecem pelo acompanhamento que o 

monitor faz ao docente durante a carga horária correspondente da disciplina. A 

atividade é possibilitada para todos os alunos regularmente matriculados entre o 

segundo e penúltimo período dos cursos ofertados pela Unit/AL. O quantitativo, 

distribuição de vagas, critérios de seleção e atribuições são estabelecidos em editais 

divulgados pela IES anualmente. 

Acessibilidade e Inclusão: tem como objetivo atender a Política de 

Acessibilidade e Inclusão do Centro Universitário Tiradentes, por meio de iniciativas e 

ações de acessibilidade a pessoas com deficiência. As ações nessa área estão 

voltadas para a acessibilidade arquitetônica, pedagógica, atitudinal, metodológica e 

comunicacional, bem como por meio de instrumentos, métodos e técnicas de ensino 

e aprendizagem e de avaliação diversificados. Destaca-se que a Instituição mantém 

intérprete e tradutor de Libras, para atender às demandas desta natureza. A IES 
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possui equipamentos que auxiliam na aprendizagem de alunos com baixa visão ou 

cegos, Todas as ações voltadas à inclusão e acessibilidade, considerando a 

arquitetônica, a pedagógica, atitudinal e comunicacional, convergem para essa 

Política. É de responsabilidade do Núcleo de Acessibilidade a condução de ações 

referentes a esse contexto e, também, nos aspectos pedagógico-metodológicos, de 

acompanhamento dos discentes, compete ao NAPPs – Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico Social e a orientação dos docentes, acerca das questões 

metodológicas é de responsabilidade do Núcleo de Apoio Pedagógico.  

Unit Carreiras: trata-se de um espaço com foco na capacitação profissional, 

no gerenciamento e divulgação de oportunidades profissionais e de estágios, na 

orientação individual ao plano de carreira e na interação social. O Serviço é destinado 

aos alunos e egressos da IES, de forma gratuita, que desejam colocação ou 

recolocação no mercado de trabalho. Sempre atuando de forma estratégica, a Unit 

Carreiras disponibiliza vagas de empregos e estágios, por meio de parcerias, com 

renomadas empresas no Estado e no país, além de oferecer diversos serviços, 

visando à capacitação profissional.  

Estágio não obrigatório: é oportunizado aos discentes dos cursos ofertados, 

respeitadas as legislações vigentes, a realização de estágio supervisionado não 

obrigatórios, propiciando vivências no lócus de atuação profissional, de forma a 

contribuir com a consolidação das relações teórico-práticas, em situação de 

experiência pré-profissional. Essa atividade está vinculada a Unit Carreiras.    

Programa de Bolsas e oportunidades de Financiamento Estudantil: a 

Unit/AL possui programas de apoio aos seus discentes, nas diversas modalidades de 

ensino. Dentre as possibilidades, tem o Programa Universidade para Todos – 

PROUNI, do Governo Federal, além de outros de natureza própria, tais como bolsas 

de extensão para participação em atividades, como, por exemplo, o Mentoria. 

Também, destaca-se o Programa de Bolsa de Iniciação Científica, que permite 

introduzir os estudantes de graduação com vocação no âmbito da pesquisa científica; 

Programa de Apoio a Eventos e Capacitação, que subsidia a participação de discentes 

em atividades e eventos externos. Todos os programas e ações implementadas na 

instituição podem receber recursos oriundos da IES e/ou de agências de fomento e/ou 

parceiros institucionais. A Unit/AL também disponibiliza aos seus discentes, formas 

de financiamento da educação por meio do FIES, Pra-Valer, além de programas de 

descontos oriundos de convênios com empresas. 
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Fidelização: o setor de Fidelização é responsável por oferecer um serviço 

personalizado aos discentes, procurando entender sua necessidade, trabalhando de 

forma conjunta com todos os setores da IES, buscando identificar as causas e propor 

melhorias na redução quantitativa e qualitativa da evasão. Possui a função de corrigir, 

mediar, coordenar, monitorar, identificar, as causas ligadas às desistências dos 

alunos. A área de Fidelização analisa as demandas dos alunos, atendidos no setor, e 

encaminhadas pelas áreas demandantes, tendo como um dos papéis sinalizar para 

as áreas responsáveis os motivos e necessidades identificados durante as entrevistas 

com os alunos no momento do Trancamento e Cancelamento de Matrícula, para 

tomada de decisões especificas a fim de reduzir a evasão. 

Mobilidade Acadêmica: os discentes da IES contam com um setor destinado 

à mobilidade acadêmica, propiciando aos discentes vivências e estudos em outros 

países. A IES conta com uma política para tanto, estando está estruturada em um 

programa específico.   

Organização Estudantil: o corpo discente do Centro Universitário Tiradentes 

é formado por estudantes de cursos de graduação e pós-graduação (Stricto 

Sensu e Lato Sensu). A instituição apoia e incentiva a organização estudantil, 

proporcionando ampla liberdade de associação. Na IES, há diversos Centros 

Acadêmicos que tem seu funcionamento estabelecido por estatutos construídos pelos 

próprios estudantes. Em 2019, a Unit/AL pretende entregar aos discentes espaço e 

infraestrutura para o funcionamento dos Centros Acadêmicos dos Cursos.  

Representação Estudantil em Órgãos Colegiados: no âmbito da 

representação estudantil nos órgãos colegiados, a representação discente é escolhida 

pelos alunos por via democrática. Todos os órgãos colegiados, COLAPS, Núcleo de 

Acessibilidade e CPA possuem representantes do segmento discente. 

Ouvidoria: a comunidade estudantil conta, também, com a ouvidoria, com 

suporte ao atendimento de demandas, estando ela disponível na forma presencial e 

online. 

 

5.11 Política de Acompanhamento de Egressos 

A Política de Acompanhamento de Egressos da Unit/AL orienta as ações de 

relacionamento e integração entre a instituição e seus egressos, além do 

acompanhamento de seu perfil profissional, social e cultural.  
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Esta Política propõe a criação do Programa de Acompanhamento de Egressos 

- PAE que será responsável pelo levantamento do perfil do egresso através de 

pesquisas, trazendo temas como localização regional do egresso, empregabilidade, 

renda mensal, vínculo com a IES, satisfação com a formação, percepção acerca da 

IES durante sua formação e necessidades em termos de educação continuada. O 

Programa também traz ações de relacionamento e integração com os egressos 

durante os eventos institucionais, eventos comemorativos e encontro de egressos. 

A Política de Acompanhamento de Egressos da Unit/AL objetiva estabelecer 

mecanismos e formas para a integração, relacionamento e troca de experiências entre 

a instituição e seus egressos, e tem por diretrizes: 

I – Consolidação do Programa de Acompanhamento de Egressos; 

II – Realização da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos visando à obtenção e 

atualização de informações acadêmicas e profissionais; 

III – Participação em eventos institucionais; 

IV – Incentivo à Educação Continuada; 

V – Criação do Pacote de Vantagens em ser Egresso Unit/AL. 

 

5.12 Organização Didático-Pedagógica da IES 

 O Centro Universitário Tiradentes possui uma organização didático-

pedagógica para ações acadêmicas visando dimensionar a qualidade das mesmas, 

de sorte a dar sustentação aos projetos pedagógicos e a sua implementação. 

 Neste sentido, a organização didático-pedagógica compreende as formas de 

acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do trabalho docente, dada 

a importância desses processos inerentes a prática docente para que a proposta 

pedagógica da instituição tenha efetividade; a definição dos parâmetros para seleção 

de conteúdos e elaboração dos currículos, imprescindíveis para nortear o 

desenvolvimento da proposta pedagógica da IES; a incorporação de avanços 

tecnológicos na oferta educacional, visto as oportunidades geradas pela inovação e 

pelos avanços tecnológicos para a formação acadêmica e profissional na atualidade; 

os direcionamentos para a execução de atividades de prática profissional, 

pressupostos essenciais para o desenvolvimento das competências inerentes à 

formação; os norteamentos para o desenvolvimento do estágio supervisionado, 

fundamentais para o desenvolvimento do perfil definido para os egressos da 

Instituição; a organização e o estímulo para a participação em atividades 



 

130 
 

complementares, essenciais para enriquecer e flexibilizar a formação e para 

desenvolver a autonomia intelectual do discente; bem como a incorporação de 

diferenciadas oportunidades em termos de integralização curricular e o 

aproveitamento de estudos. 

 

5.12.1 Formas de acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do 

trabalho docente 

A prática e atuação docente configuram momentos essenciais do 

desenvolvimento da proposta pedagógica da instituição e das ações a ela inerentes, 

de sorte que a consecução dos objetivos dos cursos e da aprendizagem, a 

constituição do perfil do egresso, o desenvolvimento de competências, passam pelo 

planejamento e execução do trabalho docente e neste sentido demandam formas de 

acompanhamento e avaliação. 

No Centro Universitário Tiradentes o trabalho docente é realizado em 

conformidade com o PPI, PPCs, Planos de Ensino e Aprendizagem – PEAs, Planos 

Integrados de Trabalho – PITs, observando a legislação e regulamentação 

educacional e as políticas e normas da instituição. 

Os docentes têm o desenvolvimento de suas ações coordenadas pela Pró-

Reitoria de Graduação e Coordenações de Curso. Cabe ao Núcleo de 

Desenvolvimento Docente - NDD realizar atividades voltadas ao desenvolvimento do 

corpo docente em termos de formação continuada e capacitação de professores. Ao 

Núcleo de Apoio Pedagógico – NUAP, compete disponibilizar-lhes apoio, assistência, 

orientação, supervisão e acompanhamento pedagógicos para a prática docente. Já o  

Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social – NAPPS, disponibiliza-lhes suporte 

psicopedagógico, psicológico e social, no sentido de contribuir para a interação 

professor-aluno e o pleno desenvolvimento do trabalho docente.  

O NDD é composto por três professores da instituição com atuação destacada 

entre os docentes da Unit/AL e devidamente capacitados para o desenvolvimento de 

suas ações, bem como por três pedagogas que desenvolvem ações em sua área de 

atuação visando a assistência pedagógica ao trabalho docente. O NUAP é comporto 

por uma equipe pedagógica que disponibiliza suporte especializado em termos 

didático-pedagógico aos docentes. O NAPPS é composto por uma psicopedagoga, 

uma psicóloga e uma assistente social, oportunizando aos professore o suporte 

especializado em suas demandas de ordem psicopedagógica e social. Já o Núcleo de 
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Apoio Psicopedagógico e Social – NAPPS, composto por uma psicopedagoga, uma 

psicóloga e uma assistente social, oportuniza aos professore o suporte especializado 

em suas demandas de ordem psicopedagógica.  

Através de sua Política de Capacitação e Qualificação Docente a instituição 

oportuniza a formação continuada aos docentes através de jornadas pedagógicas, 

oficinas, encontros, workshops, proporcionado aos professores de forma contínua e 

sistemática, e em sintonia com os Projetos Pedagógicos e as necessidades da 

formação, sua capacitação e atualização para a condução do processo de ensino e 

aprendizagem. 

O acompanhamento e apoio ao trabalho docente é periodicamente 

retroalimentado a partir dos insumos advindos da avaliação externa e de seus 

indicadores (CC, Enade, CPC), bem como da avaliação interna, sobretudo da 

Avaliação Nominal Docente que é realizada em cada semestre letivo, bem como dos 

resultados do desempenho da aprendizagem discente. 

A partir dos insumos dessas avaliações os Coordenadores, Núcleos Docentes 

Estruturantes, Colegiados dos Cursos, NDD, NAPPS, dedicam-se a reflexão, análise, 

avaliação e planejamento de ações acadêmicas e pedagógicas que possam ser 

incorporadas ao trabalho docente, aperfeiçoando-o e tornando mais efetivas as 

atividades didáticas e de avaliação do processo ensino e aprendizagem.  

Dessa forma, a Unit/AL implementa um conjunto de iniciativas que, de forma 

sistemática, contribuem para o desenvolvimento das atividades docentes, auxiliando 

nas dificuldades apresentadas, favorecendo, assim, a qualificação contínua do 

processo ensino aprendizagem. 

 

5.12.2 Parâmetros para a seleção de conteúdos e elaboração de currículos 

 Na Unit/AL constituem parâmetros para a seleção de conteúdos e elaboração 

de currículos, e sua atualização: os objetivos do curso; o perfil profissional do egresso; 

as competências a serem desenvolvidas; os campos de atuação profissional e o 

mercado de trabalho; a inserção regional; princípios e organização didático-

pedagógica; inovações e avanços tecnológicos; relevância, atualidade e inovação do 

conhecimento; as bibliografias básica e complementar; a adequação da carga-horária; 

a acessibilidade metodológica, bem como os saberes voltados à formação 

humanística e ética, que devem perpassar o currículo, sobretudo concernentes a 

educação ambiental, desenvolvimento sustentável, educação em direitos humanos; 
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inclusão social e acessibilidade; diversidade; relações étnico-raciais e história e 

cultura afro-brasileira, africana e indígena.  

 Os conteúdos curriculares selecionados devem contemplar os conhecimentos 

específicos de cada formação, sem negligenciar os saberes que são necessários à 

formação integral do discente, numa perspectiva humanística, critico-reflexiva, ética, 

considerando os contextos econômicos, políticos, sociais e culturais.  

 Uma formação na qual o currículo considera a necessidade de desenvolver 

competências, pressupõe uma metodologia adequada ao desenvolvimento dos 

conteúdos curriculares, às estratégias e objetivos da aprendizagem, ao 

acompanhamento das atividades, a acessibilidade metodológica, que se coadunam 

com práticas pedagógicas que estimulam a interação e a participação ativa do 

discente no processo de ensino e aprendizagem, contemplando as inovações 

didático-pedagógicas e tecnológicas e sua incorporação em prol da aprendizagem. 

 A seleção de conteúdos, a elaboração dos currículos e sua atualização, é 

realizada na Unit/AL a partir das seguintes diretrizes:  

a) atender a legislação e regulamentação educacional, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação, bem como o PPI, as Políticas Institucionais, 

o PPC e as normas da própria instituição;  

b) articular os saberes a serem contemplados, considerando a coerência entre a 

concepção do curso, os seus objetivos, o perfil do egresso e as competências a serem 

desenvolvidas no decorrer da formação;  

c) contemplar a flexibilidade curricular e a interdisciplinaridade;  

d) observar a relevância social dos conteúdos, sua atualização e inovação, tendo em 

vista a ciência, os avanços tecnológicos, bem como os saberes voltados a formação 

integral do discente, numa perspectiva generalista, humanística, critico-reflexiva, 

ética, e sua articulação com os princípios pedagógicos da Unit/AL;  

e) considerar a inserção regional da instituição no processo de seleção dos conteúdos 

e elaboração dos currículos. 

 Cabe ao Núcleo Docente Estruturante - NDE a condução das atividades 

relacionadas a seleção de conteúdos curriculares e elaboração dos currículos, 

inclusive por ocasião de suas revisões e atualizações. Aos Colegiados de curso 

competem a deliberação acerca dos encaminhamentos do NDE. 

 

5.12.3   Incorporação dos avanços tecnológicos à oferta educacional 
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 As inovações e avanços tecnológicos constituem um repertório de recursos 

cada vez mais indispensáveis para a formação e qualificação acadêmica e profissional 

na contemporaneidade, sobretudo quando consideradas as transformações sociais 

em curso. Essas inovações e tecnologias devem ser incorporadas à formação 

educacional como elementos essenciais ao desenvolvimento das competências 

necessárias para o atendimento às demandas emergentes da sociedade e do 

mercado de trabalho.  

 Na Unit/AL, as condições da oferta educacional contemplam as inovações e 

os avanços em termos tecnológicos, tais como: recursos audiovisuais e de multimídia 

em sala de aula; utilização de equipamentos de informática com acesso à internet de 

alta velocidade, inclusive wi fi; a utilização de softwares específicos para simulações 

nas áreas de formação.  

 Os cursos possuem a sua disposição uma moderna e inovadora estrutura 

laboratorial, inclusive com laboratórios de informática, com equipamentos e recursos 

tecnológicos de ponta, utilizados para qualificar a formação discente conforme os 

respectivos Projetos Pedagógicos.  

 A IES disponibiliza para os docentes e discentes o Portal Magister (Sistema 

Acadêmico próprio da instituição) contendo ferramentas que possibilitam aos 

docentes e discentes postagem de avisos, material didático, realização de fórum e 

chat, registro do planejamento docente e do desenvolvimento das atividades das 

disciplinas, registro das notas e frequências dos discentes, propiciando maior 

comunicação e consequentemente melhoria do processo educacional. Através do 

Magister o aluno acompanha o Plano Integrado de Trabalho do professor, as 

atividades planejadas e desenvolvidas, os conteúdos ministrados, as avaliações 

realizadas, suas as notas e frequências, imprimindo-se transparência às ações 

acadêmicas e pedagógicas dos cursos. O portal possibilita também o acesso ao 

módulo Extensão, onde pode-se visualizar o calendário das atividades (cursos, 

eventos, etc.) e efetuarem suas inscrições, além de outros serviços. Disponibiliza-se 

ainda o Sistema de Protocolo, onde o discente tem acesso para, através do devido 

processo, requerer documentos, revisão de provas ou notas, justificativas de faltas, 

entre outros serviços, com acompanhamento online de todos os pareceres.   

 As tecnologias utilizadas na Unit/AL oportunizam a comunidade acadêmica o 

acesso ao Sistema Integrado de Bibliotecas – SIB, que disponibiliza uma ferramenta 

de busca integrada - EDS. Por meio de uma única interface, a comunidade 
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universitária tem acesso a todo o conteúdo oferecido pelo SIB como livros impressos, 

e-books, periódicos especializados e bases de dados, trabalhos de conclusão de 

curso, dissertações e teses, acerca de assuntos sobre sua área de formação e/ou de 

interesse diversos, bastando para isso acessar o site da Instituição, no ícone 

destinado a este fim. Além destes aspectos, destaca-se a Biblioteca Virtual, como 

recurso disponibilizado aos discentes e docentes, com acesso na IES e remoto, 

consolidando o acesso e a construção do conhecimento.  

 Parceria existente entre a Unit/AL e Google, uma das maiores referencias de 

tecnologia do mundo, oportuniza aos alunos e professores da instituição a utilização 

ilimitada dos serviços do Google Apps for Education, integrado ao Magister. Com este 

convênio, professores e alunos da instituição passam a ter acesso a versões ilimitadas 

do pacote educacional do aplicativo, incluindo o Drive, Gmail, Calendário e Docs, entre 

outros, o que possibilita o acesso às inovações e sua incorporação metodológica ao 

processo de ensino e aprendizagem por meio de softwares colaborativos e da 

versatilidade proporcionada pela utilização de chromebooks, notebooks, tablets e 

smartphones.  

 Ainda no âmbito desta parceria, a instituição disponibiliza a seus alunos e 

professores inovadores ambientes de aprendizagem, como as salas do Tiradentes 

Learning Space/Sala do Google, que possibilitam a utilização de metodologias ativas 

para a aprendizagem e onde os mesmos podem realizar pesquisas, estudos em um 

ambiente de aprendizagem inovador e moderno não só do ponto de vista físico, mas 

também tecnológico. 

 Ainda no contexto da incorporação das tecnologias, a Unit/AL, em 

conformidade com a legislação, oferta disciplinas na modalidade à distância/online 

para cursos presenciais, o que consolida as experiências dos discentes com as 

inovações tecnológicas e oportuniza a flexibilidade e progressiva autonomia 

intelectual do estudante.  

  

 

5.12.4 Atividades Complementares 

Nos cursos de graduação da Unit/AL as Atividades Complementares são 

componentes curriculares de integralização obrigatória, enriquecedores e 

implementadores do perfil do formando que fomentam a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão, estimulam a integração entre teoria e prática, a transversalidade, 
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a interdisciplinaridade e a flexibilidade, favorecendo a progressiva autonomia e 

maturidade acadêmica, intelectual e profissional do discente e sua interação com a 

comunidade acadêmica, a sociedade e o mercado de trabalho.  

Os discentes são constantemente estimulados a participar de Atividades 

Complementares, tanto aquelas desenvolvidas por iniciativa da instituição e do curso 

através de suas políticas, programas e projetos, a exemplo da monitoria, dos 

nivelamentos, da iniciação científica, do mentoria, das publicações acadêmicas, da 

mobilidade acadêmica, dos eventos acadêmicos, visitas técnicas, semanas do curso, 

congressos, entre outros, como também daquelas atividades desenvolvidas por 

instituições, entidades e empresas da sociedade e do mercado de trabalho que 

realizem eventos acadêmicos, profissionais e/ou científicos, entre outros, que 

contribuam para enriquecer a formação, desenvolver o perfil profissional delineado 

nos PPCs contribuindo para a consecução de seus objetivos.  

O cumprimento da carga horária destinada às Atividades Complementares é 

indispensável à conclusão do curso. São consideradas Atividades Complementares: 

monitorias (voluntária ou remunerada); disciplinas cursadas fora do âmbito da 

estrutura curricular do curso; estágios não obrigatórios; iniciação científica; 

participação em congressos, seminários, simpósios, jornadas, cursos, minicursos, 

etc.; publicação de trabalho científico em eventos de âmbito nacional, regional ou 

internacional; elaboração de trabalho científico (autoria ou coautoria) apresentado em 

eventos de âmbito regional, nacional ou internacional; publicação de artigo científico 

completo (artigo publicado ou aceite final da publicação) em periódico especializado; 

visitas técnicas fora do âmbito curricular; publicação de artigo em periódico; autoria 

ou coautoria de livro; participação na organização de eventos científicos; participação 

em programas de extensão promovidos ou não pela instituição e curso; participação 

em cursos de extensão e similares patrocinados ou não pela instituição; participação 

em jogos esportivos de representação estudantil; prestação de serviços e atividades 

comunitárias, através de entidade beneficente ou organização não governamental, 

legalmente instituída, com a anuência da coordenação do curso e devidamente 

comprovada; participação em palestra ou debate de mesas redondas e similares; 

cursos de língua e informática; participação em atividades culturais; participação em 

Fóruns de Desenvolvimento Regional e Mentoria.  

As atividades complementares devem ser desenvolvidas no decorrer do curso, 

sem prejuízo da frequência e aproveitamento nas demais atividades e a sua 
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integralização obedece aos critérios estabelecidos no Regulamento das Atividades 

Complementares da Instituição e de seus cursos.  

Para reconhecimento e validação das atividades o aluno deverá, através de 

abertura de Processo de Atividades Complementares no DAAF, solicitar a 

integralização em seu currículo de suas atividades complementares, anexando ao 

processo eletrônico a documentação pertinente (certificados de valor reconhecido). A 

Coordenação do Curso analisará o processo e, conforme o Regulamento, integralizatá 

a carga horária correspondente. O aluno pode acompanhar o andamento do processo 

e quantidade de horas computadas através do Sistema Magister. 

Registre-se que a gestão das Atividades Complementares através de meio 

eletrônico facilita e agiliza o tramite processual, seu acompanhamento pelo discente 

e o gerenciamento das atividades desenvolvidas. 

 

5.12.5 Atividades de Prática Profissional 

 As práticas profissionais desenvolvidas nos cursos de graduação da Unit/AL 

estimulam, fomentam e incentivam o desenvolvimento de experiências ao longo da 

formação discente.  

 A prática profissional, no contexto formativo, é um procedimento didático-

pedagógico que oportuniza a contextualização dos saberes apreendidos, a relação 

ente teoria e prática, e o desenvolvimento de ações que conduzam ao 

aperfeiçoamento profissional, científico e cultural do discente.  

 Essas práticas têm por objetivo proporcionar ao discente sua inserção em 

situações reais e/ou simuladas, que permitem a compreensão e a vivência da 

aplicabilidade do conhecimento em situação profissional. Assim sendo, a prática 

profissional contribui para que o discente desenvolva as competências necessárias 

ao exercício de sua profissão.  

 Para o desenvolvimento da prática profissional, serão considerados os 

seguintes princípios:  

a) utilizar metodologias que conduzam à aprendizagem significativa;  

b) desenvolver ações simuladas e reais que oportunizem o contato com a 

atuação profissional;  

c) considerar os pressupostos da realidade profissional, em sua 

contextualização, problematização, articulando o ensino com a atuação 

profissional;  
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d) fomentar atividades integradoras e a interdisciplinares. 

 

5.12.6 Estágio Supervisionado 

 Nos cursos da Unit/AL as práticas de estágio supervisionado serão 

desenvolvidas em consonância com o disposto na Lei 11.788 de 25 de setembro de 

2008, nas DCNs e nos regulamentos institucional e dos cursos de graduação para 

este fim.  

 Na Unit/AL o estágio supervisionado é concebido como um ato educativo, 

inerente à formação discente, que oportuniza o desenvolvimento de competências 

mediante a inserção do discente no contexto do exercício profissional e a vivência de 

experiências nesse contexto, compreendendo o estágio curricular supervisionado, de 

caráter obrigatório para a conclusão do curso e o estágio supervisionado de natureza 

não obrigatória.  

 O estágio curricular será realizado considerando os objetivos do curso, o perfil 

profissiográfico a ser desenvolvido, a área da formação profissional do discente e as 

competências pertinentes ao exercício profissional. 

 O estágio supervisionado não obrigatório, será realizado mediante a 

realização obrigatória de um contrato entre a Unit/AL e pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, coparticipantes do Estágio Supervisionado não obrigatório, em que 

devem estar acordadas todas as condições do estágio.  

 Tanto o estágio curricular supervisionado, de caráter obrigatório, quanto o 

estágio supervisionado de natureza não obrigatória serão desenvolvidos sob 

supervisão e acompanhamento. 

 As atividades de estágio curricular, na Unit/AL, norteiam-se pelas seguintes 

normas gerais:  

a) A atividade de estágio supervisionado somente poderá ser realizada por 

discente devidamente matriculado;  

b) O estágio não caracterizará vínculo empregatício;  

c) Para a realização do estágio é obrigatória a realização de convênio/contrato 

entre a IES e pessoas jurídicas de direito público ou privado de parceria para 

esta atividade;  

d) O estágio supervisionado pressupõe a existência de docente supervisor e de 

profissional responsável, conforme a especificidade de cada curso, no campo 

concedente;  
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e) Para o estágio exige-se frequência integral à atividade, no caso de estágio 

curricular supervisionado, não existindo quaisquer formas de abono de faltas;  

f) A carga horária do estágio supervisionado não poderá ultrapassar seis horas 

diárias, totalizando, no máximo, 30 horas semanais;  

g) O período máximo de concessão de estágio, para cada discente, em um 

mesmo campo concedente, será de dois anos;  

h) É obrigatória a elaboração do plano de estágio supervisionado, bem como a 

assinatura de termo de compromisso de estagiário, com o campo concedente; 

i) É necessária a elaboração de relatórios parciais e finais para a atividade de 

estágio curricular supervisionado;  

j) A forma de avaliação e as especificidades para o estágio curricular 

supervisionado será normatizado por cada curso de graduação, que oferta a 

atividade. 

k) O desligamento do aluno da atividade de estágio poderá ocorrer por: 

desistência ou trancamento de matrícula no curso; falta grave cometida no 

espaço de estágio e/ou por falta disciplinar, na forma do Regimento da Unit/AL; 

por solicitação do docente supervisor do curso, ou por solicitação do campo 

concedente. 

 

5.12.7 Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC será, sempre que exigido pela DCN 

do curso, um componente curricular obrigatório e necessário para a integralização 

curricular dos cursos de graduação da Unit/AL. 

O TCC constitui um momento de reflexão, crítica e aprofundamento da 

pesquisa e da descoberta de novos saberes na área de interesse do aluno, 

contemplando uma diversidade de aspectos fundamentais para a formação 

acadêmica e profissional. Tem como objetivo propiciar ao discente o estímulo à 

produção científica, à consulta de bibliografia especializada e ao aprimoramento da 

capacidade de interpretação e crítica, favorecendo a desenvoltura na apresentação 

escrita e oral de suas ideias, possibilitando a aplicação dos conceitos e teorias 

adquiridos ao longo do curso por meio da elaboração e execução do projeto de 

pesquisa, no qual o estudante tem a possibilidade de vivenciar, com autonomia, o 

aprofundamento de seus estudos e um tema específico, estimulando-se o espírito 

crítico e reflexivo.  
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Nos cursos de graduação da Unit/AL, o TCC será desenvolvido mediante 

orientação de um professor que componha o quadro docente da instituição, será 

avaliado por docentes designados para este fim, poderá ser publicado nos Cadernos 

de Graduação da IES e apresentado nas Semanas de Pesquisa realizadas pela 

Unit/AL, sendo disponibilizado para a consulta à comunidade através da Biblioteca e 

do Repositório Institucional.   

A realização do TCC nos cursos da Unit/AL é normatizado no âmbito da 

instituição e dos cursos, conforme os regulamentos próprios existentes com esta 

finalidade, de acordo com suas especificidades. 

 

5.12.8 Flexibilização curricular 

 A flexibilização curricular está fundamentada neste Projeto Pedagógico 

Institucional por mecanismos presentes nos currículos dos cursos ofertados pela IES, 

que se consolidam por meio de disciplinas optativas, eletivas e atividades 

complementares à formação.  

 Os currículos dos cursos ofertados pela Unit/AL contemplarão estratégias que 

oportunizem aos discentes escolhas em termos de organização de seus estudos, 

segundo seu perfil, interesse e motivações, de forma a proporcionar ao mesmo sua 

progressiva autonomia e o enriquecimento de sua formação acadêmica e profissional. 

 A flexibilização curricular, devidamente contemplada nos PPCs, será 

consolidada através do desenvolvimento de atividades complementares, da oferta de 

disciplinas optativas e eletivas, inclusive na modalidade à distância/online, 

desenvolvimento de práticas investigativas e extensionistas, desenvolvimento de 

projetos integradores, temas transversais, etc. 

 As disciplinas optativas e eletivas serão ofertadas objetivando: proporcionar a 

construção do percurso acadêmico, enriquecendo e ampliando o currículo; 

oportunizar a vivência teórico-prática de disciplinas em cursos que pertencem à 

mesma área ou área afim; possibilitar a ampliação de conhecimentos teórico-práticos 

que aprimorem a qualificação acadêmico-profissional.   

 As Atividades Complementares por sua vez favorecem a flexibilização porque 

oportunizam ao discente sua inserção em diversas atividades que complementam e 

enriquecem sua formação acadêmica e profissional mediante sua participação em 

atividades de pesquisa, extensão, participação e organização de eventos, 

publicações, atividades culturais e de responsabilidade social, etc., contribuindo para 



 

140 
 

o desenvolvimento de sua autonomia e maturidade mediante a realização de escolhas 

individuais que lhes permita a organização de seus estudos e o desenvolvimento de 

sua formação.  

 

5.12.9 Oportunidades diferenciadas de integralização curricular e de 

aproveitamento estudos 

 Nos cursos de graduação da Unit/AL, o tempo mínimo para a integralização 

curricular e a carga horária mínima exigida, estarão em consonância com a legislação 

e regulamentação vigente.  

 Neste sentido, os limites para a integralização dos cursos, os tempos mínimos 

e máximos de integralização curricular, são fixados com base na carga horária total, 

computada nos respectivos PPCs, observando os limites estabelecidos nos exercícios 

e cenários apresentados na legislação vigente. 

 Em atenção ao exposto na Lei Nº 9.394/96, as atividades acadêmicas 

inerentes a integralização curricular dos cursos será realizada em no mínimo 200 

(duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, sendo no mínimo 100 (cem) dias em 

cada semestre letivo. 

 Na Unit/AL também serão geradas oportunidades diferenciadas de 

integralização curricular e de aproveitamento de estudos, materializando-se nas 

seguintes situações: 

a) aproveitamento de estudos mediante análise curricular para portadores de 

curso superior, obtidos internamente ou em outras IES, desde que em 

conformidade com a legislação vigente; 

b) aproveitamento de componentes curriculares cursados em cursos de pós-

graduação, considerando análise curricular e aprovação do Colegiado de 

curso; 

c) aproveitamento de componentes curriculares cursados em IES estrangeira, 

desde que a mobilidade estudantil seja decorrente de convênio de parceria 

entre a instituição receptora e a Unit/AL, mediante análise de currículo e 

conforme normas estabelecidas pela IES;  

d) aproveitamento de estudos decorrente de conteúdos cursados, por 

transferência entre cursos da própria instituição; 

e) aproveitamento de estudos por análise de currículo para portadores de 

diploma adquirido em IES estrangeira e devidamente convalidado no Brasil, na 
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forma da lei. 

 Os casos de excepcional aproveitamento de estudos estão regulamentados 

no âmbito da instituição através da Portaria/Gabinete do Reitor Nº 104, de 12 de 

dezembro de 2018, assegura ao aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos 

estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação 

específicos, aplicados por banca examinadora especial, a abreviação da duração dos 

seus cursos, conforme o § 2º do art. 47 da Lei Nº 9.394/96 (LDB). 

 

5.12.10 Avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem concebida para os cursos de 

graduação da Unit/AL, resguarda: 

I - A contextualização da avaliação: a avaliação contextualiza estimula e oportuniza 

ao discente a posicionar-se criticamente frente a determinadas questões, abordadas 

em seus respectivos contextos. O processo e instrumentos utilizados buscam atender 

ao princípio de verificação da aprendizagem discente, que é estimulado a apresentar 

as competências desenvolvidas; 

II - Avaliação como instrumento de aprendizagem: não serve o processo de 

avaliação para punir ou premiar o aluno, e sim para averiguar a intensidade e/ou seu 

nível de aprendizagem, a desenvolver estratégicas e a proceder intervenções 

pedagógicas que possibilitem a superação das dificuldades observadas. Registre-se, 

porém, que o mérito da aprendizagem, expressa em notas, é preservado como 

atestado da aprendizagem necessária para a atuação técnica/profissional qualificada; 

III - Ênfase na dimensão formativa do processo de avaliação: resguardadas as 

necessidades de apreensão normativa de técnicas, conceitos e conteúdos, a 

avaliação é orientada para sua dimensão formativa integral, com valorização da 

autonomia e participação do aluno bem como do desenvolvimento de competências 

focadas em possibilidades reais de intervenção profissional, para além das normas e 

conteúdos; 

IV - Identificação e verificação de competências desenvolvidas: as avaliações 

buscam contemplar a identificação de competências, previstas no planejamento das 

disciplinas e unidades programáticas; 

V - Avaliação como processo contínuo: a avaliação é desenvolvida como processo 

formativo, assim, prevê vários momentos de verificação que possibilitam a 

identificação de acertos que são ressaltados e de erros a serem são superados; 
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VI - Avaliação como processo auxiliar da gestão da aprendizagem: a avaliação 

deve ser concebida como meio de acompanhamento e identificação do nível de 

aprendizado dos estudantes no decorrer do seu percurso formativo, a partir dos 

objetivos de aprendizagem definidos pelos docentes, intencional e conscientemente, 

em conformidade com o PPC, garantindo a geração de dados e informações, que 

possibilitem a pesquisa, o diagnóstico e, por conseguinte, a gestão da aprendizagem, 

em prol do fortalecimento da qualidade do processo pedagógico. 

            Explicitadas as premissas da avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem, registram-se como procedimentos da avaliação: 

I - Cada disciplina deverá possuir, por semestre letivo, dois momentos de avaliação 

da aprendizagem dos estudantes: um relativo à 1ª Unidade Programática (UP1) e 

outro relativo à 2ª Unidade Programática (UP2), a serem realizados de acordo com o 

calendário acadêmico.  

II - A nota de cada Unidade Programática (UP1 e UP2) é aferida por meio de 

verificação de atividades planejadas pelo professor de cada disciplina, abrangendo: 

a) Prova Contextualizada (PC): avaliação de caráter somativo, abordando os 

conteúdos ministrados e competências desenvolvidas, verificadas por meio de 

exame aplicado. A PC compõe uma parcela da nota, correspondente a no 

máximo 8,0 (oito) pontos da nota de cada Unidade Programática. 

b) Medida de Eficiência (ME): avaliação de caráter formativo, obtida por meio 

da verificação do rendimento do aluno em atividades, individual e/ou em grupo, 

de práticas investigativas, extensão, trabalhos de campo, seminário, resenha, 

resumo, fichamento, atividades práticas supervisionadas e outras formas de 

verificação previstas no Plano Integrado de Trabalho - PIT do docente e no 

Plano de Ensino e Aprendizagem da disciplina, respeitando o calendário letivo, 

e traduzidas em notas. A aferição da Medida de Eficiência tem como princípio 

o acompanhamento contínuo do aluno em pelo menos duas atividades 

previstas no plano de curso e/ou disciplina. Compõe, necessariamente, a 

avaliação das unidades programáticas, podendo representar no máximo 2,0 

(dois) pontos do total da nota de cada unidade programática.  

III. A nota de cada UP será obtida pela soma das notas aferidas na Prova 

Contextualizada (PC) e na Medida de Eficiência (ME) representada em nota única, 

observando-se os critérios abaixo: 
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a) Prova Contextualizada (PC) equivalente a 8,0 (oito) pontos e Medida de 

Eficiência (ME), equivalente a 2,0 (dois) pontos; 

b) A média para aprovação em cada disciplina será de no mínimo 6,0 (seis) 

pontos, calculada pela média aritmética de acordo com a seguinte fórmula: 

Média de Aprovação =      
[(1ª nota)+(2ª nota)]

2
 

Sendo a “1ª nota” equivalente à nota da UP1 e a “2ª nota” equivalente à nota 

da UP2, ambas compostas pela soma da PC e ME.  

c) O estudante que não estiver reprovado por faltas, ou seja, que não tiver mais 

de 25% de faltas em cada disciplina, e que obtiver Média de Aprovação igual 

ou superior a 4,0 (quatro) pontos e inferior a 6,0 (seis) pontos, poderá realizar 

a Prova Final. 

d) A Prova Final valerá de 0,00 (zero) a 10,0 (dez) pontos e abrangerá todo o 

conteúdo programático da disciplina abordado no semestre letivo. 

e) A média para aprovação na Prova Final será de no mínimo 6,0 (seis) pontos, 

calculada de acordo com a média aritmética, conforme a seguinte fórmula: 

Média Final =  
Média+Nota da Prova Final

2
 

Sendo a “Média” equivalente à nota da Média de Aprovação aferida na 

disciplina (UP1 e UP2). 

5.12.11 Adoção de metodologias significativas no processo de ensino e 

aprendizagem 

 O desenvolvimento da aprendizagem numa perspectiva significativa na 

Unit/AL considera a existência e implementação de princípios pedagógicos que 

orientam práticas educativas a partir das quais o conhecimento é construído apoiado 

em um processo de ação-reflexão, no qual toda a ação seja refletida. Assim sendo, 

as metodologias a serem adotadas pressupõem a construção do conhecimento à luz 

do conceito teórico e sua aplicabilidade problematizada.  

 Neste contexto propõe-se a aprendizagem significativa. Esta aprendizagem 

deve considerar as experiências prévias dos discentes como desencadeadoras das 

relações entre o conhecimento a ser gerado e o já adquirido, em situação de prática 

e tendo por base a realidade. Esta aprendizagem deve igualmente oportunizar aos 
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discentes diferentes práticas de interação com o contexto de sua inserção acadêmica 

e profissional, com conhecimento específico, com seus pares e professores.  

 Nesta perspectiva, essas metodologias fomentam a interação entre teoria e 

prática em cenários de aplicabilidade do conhecimento a partir de sua 

problematização, consolidando-os a partir de situações de prática profissional, 

simuladas e/ou reais.  

 Estes pressupostos oportunizam o desenvolvimento de uma aprendizagem 

significativa através da construção do conhecimento e do desenvolvimento de 

competências voltadas a resolução de problemas e ao atendimento de demandas 

postas para a atuação profissional. 

 

5.12.12 Metodologias ativas de aprendizagem 

 A proposta pedagógica dos cursos de graduação da Unit/AL considerará o 

desenvolvimento de uma formação acadêmica e profissional na qual o discente 

participe ativamente do processo de desenvolvimento e construção do conhecimento 

através da utilização de metodologias participativas, colaborativas e ativas, 

compatíveis com os objetivos da aprendizagem, evitando-se o simples processo de 

transmissão de conhecimento emitido pelo docente. 

 As metodologias ativas de aprendizagem apoiam-se em métodos dinâmicos, 

induzindo o discente a “aprender a aprender”, incentivando-o a ação e reflexão 

críticas.  

 Nesta perspectiva, o discente deixa de ser um sujeito passivo no processo de 

ensino e aprendizagem e assume o protagonismo de sua aprendizagem, sempre 

estimulado a construir o conhecimento e desenvolver a sua autonomia intelectual. 

 Contribuem neste sentido o fomento ao debate, os estudos de caso, as 

práticas investigativas associadas ao ensino, as pesquisas bibliográficas, a produção 

de textos acadêmicos, estudos de caso problematizados e de intervenção, atividades 

que visam a interdisciplinaridade, estudos dirigidos, dentre outros.  

 Independente da tipologia a ser adotada e coerente com a proposta 

pedagógica deste PPI, a utilização de metodologia ativas deve considerar o 

conhecimento prévio dos discentes, possibilitar a ação-reflexão, o domínio teórico e 

sua aplicabilidade, desenvolvendo as competências necessárias para a intervenção 

na realidade e a resolução de problemas.  

 As utilizações de metodologias ativas observarão a interdisciplinaridade, a 
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transversalidade e a contextualização do conhecimento, o que gera um processo de 

ensino e aprendizagem dotado de significado.  

 As metodologias ativas desenvolvidas na Unit/AL terão como pressupostos:  

a) o domínio teórico, compreendido como etapa inicial da aprendizagem 

significativa, considerando o conhecimento prévio do discente. Através de 

estratégias pedagógicas como o debate, a leitura, interpretação e produção de 

textos, o processo de ensino e aprendizagem oportunizará ao discente o 

domínio do conceito teórico.  

b) a aplicabilidade do conhecimento, oportunizada através da adoção de 

estratégias pedagógicas que fomentem a interação entre teoria prática, como 

estudo de casos, práticas extensionistas, projetos integradores, dentre outras, 

que levem à compreensão do conhecimento adquirido, em sua aplicabilidade.  

c) a ampliação do conhecimento, por meio de estudos individuais e em grupo, 

tendo em vista a integração de saberes, sendo estabelecidos parâmetros para 

o desenvolvimento das etapas da atividade.  

d) a problematização e proposta de intervenção, de caráter integrador e 

interdisciplinar, considera a realização de uma intervenção a partir da 

identificação de um problema e das possibilidades para sua solução. 

Contribuem neste processo as simulações e/ou vivências reais. 

 

5.12.13 Utilização de recursos tecnológicos no processo de ensino e 

aprendizagem 

 A Unit/AL compreende a adoção de inovações e recursos tecnológicos no 

processo formativo como uma iniciativa indispensável para o desenvolvimento das 

competências e a formação acadêmica e profissional postas pelas demandas 

emergentes da sociedade e do mercado de trabalho. 

 A incorporação dessas inovações e recursos tecnológicos no processo de 

ensino e aprendizagem reveste-se de relevância não só pela necessidade de 

formação de profissionais e cidadãos aptos e competentes para utilizarem tais 

recursos como também pelo fato de que esses recursos potencializam o processo 

formativo, a aprendizagem, o desenvolvimento de competências e a autonomia e 

maturidade intelectual, acadêmica e profissional do discente. 

 Assim sendo, a Unit/AL e seus cursos utilizam, induzem e fomentam a 

utilização das inovações tecnológicas no processo de ensino e aprendizagem, como 
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um recurso de fundamental à prática pedagógica na contemporaneidade.  

 Neste cenário, a proposta pedagógica da IES e de seus cursos e as condições 

de oferta dos cursos contemplam: a disponibilidade de laboratórios de informática 

como softwares que atendem as demandas de cada curso tendo em vista a evolução 

do conhecimento e as situações de simulação e de prática; a utilização de ferramentas 

informatizadas na prática pedagógica, com acesso dos estudantes ao sistema de 

controle acadêmico, a textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas; a 

utilização de recursos audiovisuais e de multimídia em sala de aula; o com acesso à 

Internet de alta velocidade em toda IES e seus ambientes de aprendizagem; a 

disponibilidade de sala de tele presença, de salas de vídeo conferência e das salas 

do Tiradentes Learning Space/Sala do Google; o estabelecimento de parceria com a 

Google para utilização de sua plataforma de tecnologia educacional; a informatização 

de toda a biblioteca e a disponibilidade de acervo online através da Biblioteca Virtual; 

a oferta de disciplinas na modalidade à distância/online em conformidade com a 

legislação. 

 

5.12.14 Interdisciplinaridade e integração curricular 

 Os cursos de graduação da Unit/AL, considerando os seus Projetos 

Pedagógicos, promoverão situações de aprendizagem observando a 

interdisciplinaridade, fomentando a relação entre teoria e prática e oportunizando ao 

discente sua inserção em atividades, a exemplo de práticas simuladas ou vivenciadas 

no contexto da atuação profissional, visando o desenvolvimento das competências 

mediante a construção do conhecimento, em sua aplicabilidade.  

 Como fator de aprendizagem significativa, a interdisciplinaridade pressupõe a 

interação e interconexão entre os saberes e conhecimentos trabalhados nas áreas do 

conhecimento, currículo, disciplinas e unidades programáticas, em resposta a 

fragmentação e sobreposição do conhecimento, possibilitando um processo de 

formação integrado, abrangente e multidimensional.  

 A interdisciplinaridade oportuniza a contextualização e problematização do 

conhecimento, o diálogo e a mobilização de saberes necessários para o 

desenvolvimento de competências e a resolução de problemas.  

 Uma prática pedagógica integradora, baseada na interdisciplinaridade, 

contribui para a construção da ressignificação da aprendizagem, de forma a superar 

a fragmentação e sobreposição do conhecimento.  
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 Nesta perspectiva, os cursos de graduação da Unit/AL estimularão a 

interdisciplinaridade e a interação entre teoria e prática mediante o desenvolvimento 

de estratégias pedagógicas integradoras, tais como: 

a) desenvolvimento de projetos integradores, com temáticas definidas;  

b) oferta de disciplinas de natureza teórico-práticas perpassando o currículo e 

contemplando a articulação de saberes; 

c) estimulo a realização de atividades que proporcionem o estudo, discussão e 

problematização de casos contemplando a articulação de conhecimentos; 

d) utilização de recursos didático-pedagógicos que possibilitem a 

contextualização/problematização do conhecimento numa perspectiva 

interdisciplinar (textos, reportagens, vídeos, sites, produções artísticas, etc.);  

e) estimulo a prática investigativa e extensionista;  

f) realização de visitas técnicas, atividades complementares, eventos etc. 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos da Unit/AL promoverão a articulação, 

integração e complementaridade entre saberes, conteúdos, disciplinas e unidades 

programáticas, horizontalmente, transversalmente e verticalmente. 

 Horizontalmente e transversalmente por meio dos núcleos geradores de 

pesquisa e extensão e através de temas transversais. Verticalmente através dos Eixos 

Estruturantes da formação. 

 A reflexão e discussão de temas transversais, assim como o desenvolvimento 

da pesquisa/iniciação científica/práticas investigas e extensionistas vinculadas aos 

núcleos geradores de pesquisa e extensão, promovem a interdisciplinaridade, a 

integração curricular, a articulação e complementariedade, no sentido horizontal e 

transversal, dos saberes, conteúdos e competências previstas nos cursos e seus 

programas. 

Os Eixos Estruturantes contemplam a sistematização e a complementaridade 

dos saberes, conteúdos e competências verticalmente, em grupos de unidades 

programáticas e/ou disciplinas que guardam certa proximidade quanto as finalidades 

da formação.  

 Os PPCs devem, observadas as iretrizes Curriculares Nacionais para cada curso 

e suas especificidades, contemplar os seguintes Eixos Estruturantes: 

I. Eixo de Fenômenos e Processos Básicos: congrega conhecimentos e 

conteúdos associados à origem do campo do saber ao qual o curso está 

situado, ao mesmo tempo que fornece os subsídios necessários para a 
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introdução do discente naquele campo ou área do conhecimento. Este Eixo 

contempla a formação geral e básica, na medida em que capacita o discente 

a compreender a sociedade na qual está inserido, fornecendo-lhe subsídios 

acerca de conhecimentos filosóficos, sociológicos e antropológicos, visando 

a formação de um profissional cidadão, crítico e reflexivo. 

II. Eixo de Formação Específica: aglutina unidades programáticas que 

abordam os conhecimentos, saberes, técnicas e instrumentos próprios do 

campo de saber e/ou de atuação profissional relativa a determinada 

formação. Neste eixo estarão as disciplinas da formação específica (própria 

de cada profissão) que oportunizam ao discente os conhecimentos, técnicas 

e tecnologias inerentes ao saber fazer de determinada profissão. 

III. Eixo de Práticas Profissionais: congrega as unidades orientadas para o 

exercício e inserção do discente em diferentes contextos profissionais, 

institucionais, sociais e multiprofissionais inerentes à sua área de atuação, 

com o intuito de promover o desenvolvimento de competências específicas 

ao exercício profissional. 

 Ressalte-se que os Eixos citados constituem referenciais a serem 

consideradas, não restringindo, todavia, adequações possíveis e necessárias a cada 

área ou curso, conforme Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

5.12.15   Portal do Estudante  

O Magister é o portal de serviços acadêmicos do Centro Universitário 

Tiradentes. O sistema foi criado para facilitar o percurso acadêmico dos estudantes e 

professores da graduação, pós-graduação e atividades de extensão. Trata-se da 

principal forma de acesso a todas as informações e serviços online oferecidos pela 

instituição. Por meio do Magister, qualquer usuário que já tenha tido vinculo com a 

Unit/AL, pode ter conhecimento sobre os principais acontecimentos da instituição, 

serviços oferecidos, materiais para estudos disponibilizados por docentes, além de 

diversas informações específicas sobre a sua vida acadêmica. 

Para os estudantes, o portal traz uma série de serviços, como inscrição para o 

vestibular, consulta de notas e faltas, efetuação de matrícula, consulta a matriz 

curricular e disciplinas, acesso aos dados da Avaliação Nominal Docente e da 

Avaliação da Gestão Acadêmica, acesso aos materiais de estudo encaminhados 
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pelos professores, entre outras funcionalidades.  Além do acesso pelo computador, 

os discentes podem instalar o aplicativo Magister e obter as mesmas funcionalidades 

com a praticidade possibilitada pela telefonia móvel. Para aperfeiçoar o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas e pedagógicas, o Departamento de 

Tecnologia da Unit/AL desenvolveu ferramentas para serem utilizadas através do 

Sistema Magister, com a otimização dos processos pedagógicos e de atendimento 

aos discentes. Os módulos que atendem as demandas dos estudantes são: 

 Módulo Internet: Visa melhorar a interação com seus alunos e professores, 

através de uma maior e melhor oferta de serviços pela Internet.  

 Módulo de Protocolo: Através deste módulo, os alunos e a comunidade externa 

podem efetuar suas solicitações, tais como declarações de processos de 

portadores de diploma e realizar todo o acompanhamento do andamento do 

processo na Instituição. 

 Módulo de Extensão: A Instituição oferece regularmente para toda a 

comunidade diversos Cursos de Extensão nas mais variadas áreas do 

conhecimento e o Sistema Magister oferece todo o suporte ao processo de 

inscrição, acompanhamento e pagamento dos cursos de extensão.  

 Módulo de Graduação: Oferece aos alunos de graduação diversas 

funcionalidades, entre estes processos, destaca-se a matrícula on-line.  

 Módulo de Pós-Graduação: Oferece todo o suporte ao processo de inscrição, 

acompanhamento e pagamento destes cursos.  

 Módulo Financeiro: Engloba toda a parte de pagamentos (contas a receber) da 

Instituição, é dividido em diversos Sistemas: Tesouraria - serve para 

automatizar a tesouraria, permitindo receber pagamentos de mensalidade, bem 

como diversas taxas que podem ser criadas e personalizadas;  

 Módulo do Probic: Possibilita que o coordenador acompanhe as informações 

dos projetos de Iniciação Científica, agilizando o acesso às informações.  

 Módulo de Concursos: Tem como objetivo gerenciar todo o processo de 

realização de concurso, incluindo o próprio Vestibular, desde a inscrição (pela 

Internet) dos vestibulandos até a correção e divulgação do resultado final.  

 Módulo de Ouvidoria: Criado para ser o canal de comunicação dos alunos com 

os diversos setores da instituição, pois permite o gerenciamento das 

mensagens enviadas pelos alunos, de forma ágil e sigilosa. Portal do Professor:  
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 Módulo de Questionário: Permite a criação de vários questionários que são 

utilizados na instituição nos diversos processos avaliativos desenvolvidos. 

 

5.12.16 Ambiente Virtual de Aprendizagem 

             O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pela Unit/AL é o 

Brightspace, desenvolvido pela Desire to Learn – D2L. Trata-se de uma solução 

tecnológica robusta e possui ferramentas de comunicação de áudio e vídeo síncronas 

e assíncronas. O Brightspace possui um modelo de estruturação de sistema que é 

baseado por competências, oportunizando ao professor desenvolver suas atividades 

pedagógicas de forma mais estruturada, avaliando o desempenho do aluno com base 

nas competências e habilidades adquiridas. 

           O AVA encontra-se integrado ao sistema acadêmico da IES, o Magister. Essa 

integração permite que o gerenciamento de informações e os ganhos sinérgicos de 

sua interlocução possam ser melhor aproveitados para o processo de ensino-

aprendizagem. 

            No AVA, docentes e discentes dispõe de várias mídias para divulgação, 

ampliação e interação entre os participantes, fazendo com que os mesmos construam 

conhecimento, desenvolvendo habilidades e competências necessárias para futuras 

atuações no mercado de trabalho - tendo como base de apoio a Metodologia da 

Educação a Distância.  

         O objetivo principal é possibilitar a experiência de estudar utilizando os recursos 

das tecnologias da informação e comunicação, adaptando-se ao espírito do 

aprendizado aberto, criativo, dinâmico e a distância, além de uma educação 

colaborativa e ao mesmo tempo cooperativa em rede. 

         Para o desenvolvimento dos estudos e das atividades à distância no âmbito do 

AVA, os alunos e professores dispõe de fóruns, que possibilitam a análise, discussão 

e troca de informações, cujos temas fazem parte do material didático disponível no 

AVA. Os Chats possibilitam encontros online e permitem a comunicação em tempo 

real entre professores e alunos. O AVA viabiliza a produção da aprendizagem 

significativa, que oportuniza a realização de estudos e produção de trabalhos 

acadêmicos pelos alunos, tendo caráter obrigatório e o objetivo de ser o fio condutor 

do processo de aprendizagem. Possui a ferramenta Fale Conosco, canal de 

comunicação para dirimir dúvidas de natureza acadêmica, pedagógica e de 
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conteúdos, bem como de natureza técnica. No AVA também estão à disposição dos 

alunos vídeos aulas, podcast, textos, livros e materiais didáticos que auxiliam o 

desenvolvimento dos estudos, a construção dos conhecimentos e o desenvolvimento 

da aprendizagem. 

       Além de ser baseado por competências, o AVA disponibiliza uma série de agentes 

inteligentes que notificam os alunos quanto as atividades, ao acesso, rendimentos 

atingidos, lembretes, entre outros. Esses recursos permitem o acompanhamento 

individualizado das atividades dos alunos. Com o Brightspace a atividade subjetiva 

passa a ser corrigidas por padrões de correções e o professor utiliza interface rubricas 

para realizar a correção das atividades. 

    A oferta do Brightspace para os alunos representa um avanço tecnológico, que 

garante um modelo de pedagógico contemporâneo e adequado com as novas 

realidades do mercado de trabalho. Neste modelo de AVA o aluno também tem a sua 

disposição um conjunto de interfaces de comunicação que permite uma aprendizagem 

mais colaborativa e interativa. Esta interatividade e colaboração pode ocorrer por meio 

do Brightspace ou pelo conjunto de interfaces, e-portfólio, captura ou até mesmos por 

um APP que permite ao aluno mais mobilidade. 

     O AVA é objeto de avaliação pelos discentes em várias dimensões, o que gera 

relatórios, dados e informações que são objeto de reflexão e oportunizam a busca 

constante de melhoria do sistema, de sua operacionalização e adequação aos 

objetivos da aprendizagem.  

      A gestão do AVA é realizada pela Gerência de Tecnologias Educacionais, que 

acompanha e desenvolve ações no Ambiente Virtual de Aprendizagem, assegurando 

o seu funcionamento e a sua melhoria. O AVA tem seu layout desenhado e é 

programado por uma equipe tecnológica que a cada semestre letivo procura rever o 

ambiente e realizar alterações quando necessárias, de sorte a assegurar sua 

atualização e alinhamento aos objetivos da aprendizagem. O Departamento de 

Tecnologias da Informação dá ao AVA o devido suporte técnico e os professores 

alimentam e retroalimentam o AVA, utilizando em todas as suas potencialidades. 

 

5.13 Comunicação com a sociedade interna e externa 

        A comunicação com a sociedade interna e externa do Centro Universitário Unit/AL 

conta com diversos mecanismos que propiciam o diálogo e a interação com a IES, 
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assim como o acesso à informação de interesse e de relevância para a comunidade 

interna e interna. 

5.13.1 Comunicação com a comunidade interna 

A comunicação interna da Unit/AL com os diversos segmentos que a compõem 

é realizada de forma a promover a transparência de suas atividades, com o intuito que 

todos os seus estudantes, docentes e demais colaboradores possam ter acesso às 

informações da instituição. Para tanto, são utilizados diferentes meios de 

comunicação, tais como: materiais impressos, radio, vídeos exibidos na TV e 

plataformas digitais, comunicação nos canais da IES nas redes sociais, site, 

Ouvidoria, entre outros. A pluralidade de meios, permite que todos os segmentos da 

instituição recebam informações e interajam a partir dessas.  

Os dados das avaliações internas e externas são divulgados para a 

comunidade acadêmica através de diferentes meios. No site da Unit/AL há uma 

síntese dos principais indicadores avaliados nos diversos processos avaliativos que 

são realizados. A divulgação também é realizada nos murais da instituição, 

promovendo o incentivo quanto a participação, e a divulgação dos resultados e ações 

realizadas a partir das avaliações.  

No âmbito acadêmico, a comunicação interna utiliza-se também do Sistema 

Magister, onde o professor realiza todo planejamento de suas atividades docentes, 

impressão de lista de notas e frequências, dados estatísticos de desempenho 

acadêmicos dos discentes, chamada, avisos, além do acesso virtual à biblioteca.  

Os professores também podem se comunicar e enviar materiais de estudo por 

meio de aplicativos inovadores disponibilizados a partir de uma parceria entre a 

Unit/AL e o Google for Education. No portal institucional é possível ter acesso as redes 

sociais, Sistema de Call Center, publicação do Ato Normativo, editais, informações 

sobre eventos desenvolvidos e demais atividades ocorridas na Unit/AL.  

O corpo docente e técnico administrativo tem acesso à Intranet – rede de 

serviços e comunicação, que possui serviços do Núcleo de Gente e Carreira, como 

emissão de contracheques e situação de férias do colaborador, arquivos sobre 

rendimentos, links para consulta do FGTS e serviços de saúde, avisos, etc. 

Semanalmente, a Assessoria de Comunicação encaminha para os colaboradores da 

instituição o boletim informativo Unit Destaca, com as principais notícias relacionadas 

à IES para conhecimento de todos os colaboradores.  
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O Sistema de comunicação baseado na intranet permite o acesso a diversos 

tipos de informação e de serviço. Nele estão contidos um canal de notícias com 

matérias relacionadas a IES e uma série de serviços que podem ser acessados 

remotamente: lista de ramais; agenda de aniversariantes; sistema de recrutamento 

interno; abertura de chamados para: Departamento de Tecnologia e Informação, 

Departamento de Infraestrutura e Manutenção, solicitação de viagens, assessoria 

jurídica, Departamento Financeiro, Marketing. Também permite o acesso ao 

contracheque, comprovante de rendimentos anuais, acesso aos documentos que 

regulamentam os programas internos, Sistema de Gestão da Qualidade, Sistema de 

Gerenciamento do Orçamento (SBPL).  

A comunicação física é feita através de murais distribuídos em todas as salas 

de aula e em locais estratégicos da instituição. Por meio de um sistema interno de 

som com caixas acústicas instaladas nas salas de aula e no mini shopping, são 

divulgados avisos institucionais. A IES também mantém uma série de canais com o 

público interno, como jornais impressos e online, cartazes, faixas, outdoors, e-mail, 

página institucional (al.unit.br), redes sociais através de contas em quatro das mais 

relevantes mídias: Twitter, Instagran Facebook, Linkedin, Spotify  e Youtube, 

disponibilizando links dessas na página inicial de seu site.  

 

Figura 14-– Redes sociais utilizadas – Facebook, Spotify, YouTube, Instagran, Linkedin e Twitter. 
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A Ouvidoria é outro canal de comunicação aberto para a comunidade interna, 

que sempre que desejar pode realizar críticas, denúncias, elogios, reclamações e 

sugestões.  

A instituição possui a Rádio Unit, que leva informações da IES para a 

comunidade acadêmica e toda sociedade. O projeto de seu funcionamento é efetivado 

por meio de hospedagem na internet e a produção de conteúdos sendo realizada de 

forma descentralizada pelos diversos setores da instituição, sob a coordenação e o 

suporte de profissionais da área e da Assessoria de Comunicação da Unit/AL.  

 

5.13.2    Comunicação com a comunidade externa 

A instituição possui nos canais de comunicação externos que utiliza um 

relevante mecanismo para divulgar as ações e atividades que desenvolve e para 

interagir com o meio social. No site da instituição (al.unit.br) é possível obter 

informações detalhadas sobre todos os cursos, bem como a respeito de seus 

programas de extensão e de pesquisa, e nesses constam os editais e os resultados 

dos processos seletivos para as diversas atividades vinculadas a pesquisa, extensão, 

monitoria, projeto Mentoria, ligas acadêmicas, editais para grupos de estudo, 

mobilidade acadêmica, etc. O Site também disponibiliza informações institucionais 

relevantes, como resultados das avaliações internas e externas, sínteses das políticas 

institucionais e seus principais programas.  

O Núcleo de Marketing é o responsável por efetivar as atividades de 

comunicação com a comunidade externa, planejando e executando essas ações. A 

IES disponibiliza um serviço de Call Center, que de forma transparente, interliga a 

comunidade acadêmica e a sociedade os serviços prestados pela instituição.  

Outro instrumento institucional de diálogo com a sociedade é a Ouvidoria, que 

permite que a comunidade realize críticas, denúncias, elogios, reclamações e 

sugestões. A Ouvidoria encaminha aos demais setores às solicitações e acompanha 

o andamento dos processos, objetivando atender às demandas da comunidade 

interna e externa, além de zelar pela qualidade dos serviços prestados.  

A comunicação com a sociedade também ocorre pelo meio dos canais da 

Instituição nas redes sociais (Instagram, Twitter, YouTube e Facebook). No site da 

instituição, está disponibilizado o link “Fale conosco”; possibilitando a manutenção do 

contato com toda comunidade acadêmica e a sociedade em geral. O site também 
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oferece recursos de acessibilidade, com possibilidade de maior contraste na tela, 

aumento de fonte e aplicativo para transformar texto escrito para Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, por meio da suíte VLibras.   

 

Figura 15- Portal da Unit/AL 

 

 
Figura 16- Portal-Informações sobre os Cursos 

 

 
Figura 17- Elementos de acessibilidade no site. 
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Figura 18- Redes sociais da Unit/AL 

 
 

 

5.14 Ouvidoria 

A Ouvidoria da Unit/AL é um setor institucional de representação autônoma, 

imparcial e independente, de caráter mediador, pedagógico e estratégico, que acolhe 

as manifestações não concluídas por outros canais de atendimento, analisando e 

atuando na busca de soluções, fomentando assim, a promoção da melhoria contínua 

dos serviços educacionais ofertados pela Instituição. Tem por objetivo atender as 

demandas da comunidade e zelar pela qualidade dos serviços prestados. 

A ouvidoria tem competência para receber as reclamações, denúncias, 

sugestões e elogios. As manifestações referentes a pedidos de informação e 

esclarecimentos de dúvidas concernentes aos serviços institucionais ofertados à 

sociedade deverão ser encaminhadas ao Call Center, pela Central de 

Relacionamento ou por meio do número 0800 729 2100. 

São preceitos e competências do Ouvidor da Instituição: 

a) Facilitar e simplificar ao máximo o acesso do usuário ao serviço da Ouvidoria; 

b) Atender as pessoas com cortesia e respeito, evitando qualquer discriminação 

e/ou pré-julgamento; 

c) Ouvir com paciência, compreensão e ausência de quaisquer preconceitos; 

d) Atuar como mediador de conflitos e gerenciador de crises; 

e) Zelar pelo respeito mútuo e cordial entre as partes; 

f) Agir com ética, integridade, transparência e imparcialidade; 

g) Manter a identidade do solicitante em sigilo, quando requerido; 
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h) Atuar de modo diligente e fiel no exercício de seus deveres e 

responsabilidades. 

        Por esse canal de comunicação aberto às comunidades interna e externa, 

sempre que desejar pode realizar críticas, denúncias, elogios, reclamações e 

sugestões. Essas demandas são encaminhadas aos demais setores, que realizam o 

acompanhamento junto com a Ouvidoria, efetuando as ações para atender aos 

processos demandados. As demandas encaminhadas possuem prazo de retorno a 

ser cumprido pelos demais setores/departamento. A ouvidoria possui sala própria, 

com isolamento acústico e estruturada para atendimentos individuais e coletivos, que 

permite a discrição durante o atendimento. 
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EIXO IV - POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 

6. Políticas de gestão do Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL 

As políticas de gestão do Centro Universitário Tiradentes abrangem 

diversas dimensões, incluindo política de pessoal, a sistematização de gestão da 

IES e de seu organograma e fluxo de processos, a gestão para manutenção e 

ampliação de sua Infraestrutura física, a gestão da manutenção e 

acompanhamento da sustentabilidade financeira, incluindo ainda os diagnósticos 

recebidos pela CPA, que dão suporte ao processo de planejamento. 

 

6.1 Estrutura organizacional  

São responsáveis pela gestão do Centro Universitário Tiradentes seus 

órgãos colegiados, executivos, de assessoramento, e de apoio técnico.  São 

órgãos colegiados o Conselho Superior e os Colegiados de Curso. O órgão 

executivo máximo é a reitoria, que é auxiliada diretamente por três Pró-Reitorias: 

de Graduação; de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão; Administrativa e 

Financeira. 

Figura 19- Organograma do Centro Universitário Tiradentes 
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Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 

 

6.2 Órgãos colegiados e executivos  

A administração superior consta de instâncias executivas e de caráter 

consultivo, normativo e deliberativo.  

6.2.1 Instâncias de caráter normativo, consultivo e deliberativo 

 Conselho Superior; 

 Colegiados de Curso. 

 

6.2.1.1 Competências do Conselho Superior 

I. Apreciar e deliberar sobre as alterações do Estatuto do Centro Universitário e 

deste Regimento Geral e de seus respectivos anexos para posterior aprovação 

da Entidade Mantenedora, no que couber, e do Conselho Nacional de 

Educação. 

II. Apreciar indicação de concessão de título honorífico a professor ou 

colaborador da Instituição. 

III. Aprovar o plano anual de atividades do Centro Universitário. 
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IV. Decidir os recursos interpostos de decisões de demais órgãos, em matéria 

didático-científica e disciplinar. 

V. Apreciar o relatório anual da Reitoria. 
VI. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 

atividades do Centro Universitário, bem como opinar sobre assuntos pertinentes 

que lhe sejam submetidos pelo Reitor. 

VII. Decidir sobre a concessão de dignidades acadêmicas. 

VIII. Solucionar, nos limites da sua competência, os casos omissos e as 

dúvidas que surgirem na aplicação deste Regimento. 

IX. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento Geral da IES. 

 

6.2.1.2 Competências do Colegiado de Curso: 

I. Coordenar e supervisionar os planos e as atividades do Curso. 

II. Opinar sobre a realização do processo seletivo. 

III. Aprovar o currículo dos cursos de graduação, por solicitação da Reitoria, 

bem como suas modificações, a serem submetidos ao Conselho Superior; 

observadas as diretrizes curriculares fixadas pelo CNE. 

IV. Apreciar as propostas de aperfeiçoamento curricular, assim como de outros 

temas referentes ao curso, encaminhadas pelo Núcleo Docente Estruturante. 

V. Sugerir a realização de cursos de especialização, aperfeiçoamento e 

extensão, bem como seus respectivos planos, de acordo com as normas gerais 

estabelecidas pelo Conselho Superior e pela Entidade Mantenedora, no que 

couber. 

VI. Deliberar, em instância de recurso, sobre pedidos de transferência e 

aproveitamento de estudos, à luz das normas previamente estabelecidas pelo 

Departamento de Assuntos Acadêmicos – DAA. 

VII. Aprovar os regulamentos dos estágios curriculares, trabalhos de 

conclusão de curso e atividades complementares. 

VIII. Propor atividades de extensão no âmbito do curso e da Instituição. 

IX. Propor atividades de pesquisa no âmbito do curso e da Instituição. 

X. Submeter à aprovação da Reitoria acordos e convênios, com entidades 

nacionais ou estrangeiras, que envolvam o interesse do Centro Universitário. 

XI. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das 



 

162 
 

atividades do Centro Universitário, bem como opinar sobre assuntos pertinentes 

que lhe sejam submetidos pelo Coordenador do Curso ou pelas Pró-reitorias. 

XII. Apreciar situações acadêmicas encaminhadas pelas Pró-reitorias. 

XIII. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em Lei e no 

Regimento Geral da IES. 

 As formas de representatividade dos órgãos colegiados estão descritas no 

Regimento Geral do Centro Universitário Tiradentes. 

 

6.2.2 Instância consultiva 

 Núcleo Docente Estruturante. 

 
6.2.3  Instâncias executivas 

 Reitoria; 

 Pró-Reitoria de Graduação; 

 Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão; 

 Pró-Reitoria Administrativa e Financeira; 

 Coordenação de Pesquisa; 

 Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu; 

 Coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 Coordenação de Extensão; 

 Coordenações de Curso. 

 

6.2.3.1 Atribuições da reitoria 

I - Dirigir e administrar o Centro Universitário Tiradentes. 

II - Zelar pelo fiel cumprimento das finalidades institucionais do Centro 

Universitário. 

III - Representar o Centro Universitário junto às pessoas ou instituições públicas 

e privadas. 

IV - Convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior, bem como de 

professores ou de alunos, quando de interesse do Centro Universitário. 

V - Elaborar o plano anual de atividades do Centro Universitário, submetendo-o 

à apreciação do Conselho Superior. 

VI - Elaborar a proposta orçamentária a ser encaminhada à Entidade 

Mantenedora a cada ano. 
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VII - Elaborar e remeter aos órgãos competentes o relatório das atividades e 

ocorrências. 

VIII - Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados escolares. 

IX - Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e a execução dos programas e 

horários. 

X - Organizar o quadro administrativo e disciplinar e os encargos e atividades de 

cada setor. 

XI - Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito do Centro 

Universitário. 

XII - Designar e dar posse aos Pró-Reitores, Coordenador do Instituto e 

Coordenadores de Curso. 

XIII - Propor à Entidade Mantenedora a contratação de pessoal docente e de 

pessoal técnico-administrativo, bem como a substituição dos mesmos. 

XIV - Autorizar as publicações que envolvam responsabilidade do Centro 

Universitário. 

XV - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Superior. 

XVI - Prestar as informações solicitadas pela Entidade Mantenedora referentes 

ao cumprimento de suas determinações, no campo específico de sua 

competência. 

XVII - Delegar competência ao Pró-Reitores e aos assessores. 

XVIII - Designar os Coordenadores de Cursos, e demais assessores, nos termos 

do Estatuto do Centro Universitário e deste Regimento Geral, para posterior 

homologação dos nomes pela Entidade Mantenedora. 

XIX - Promover o sentimento de comunidade educativa entre a equipe de 

professores e direção, órgãos e conselhos técnico-administrativos, alunos e 

famílias, egressos e demais colaboradores. 

XX - Resolver os casos omissos no Estatuto do Centro Universitário e neste 

Regimento Geral “ad referendum” do Conselho Superior. 

XXI - Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento Geral da IES. 

 

6.2.3.2     Atribuições da Pró-Reitoria de Graduação 

I - Promover a integração das atividades acadêmicas do ensino de Graduação, 

planejando-as, coordenando-as e supervisionando-as. 
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II - Articular-se com o Reitor e os Pró-reitores para as decisões de assuntos de 

caráter pedagógico, administrativo e financeiro. 

III - Representar a Pró-reitoria de Graduação junto aos órgãos da Administração 

Superior. 

IV - Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Conselho Superior ou 

decorrentes de atos normativos. 

 

6.2.3.3 Atribuições da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e 

Extensão 

I - Promover a integração das atividades acadêmicas do ensino de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Extensão, planejando-as, coordenando-as e supervisionando-

as. 

II - Articular-se com o Reitor e os Pró-Reitores para as decisões de assuntos de 

caráter pedagógico, administrativo e financeiro. 

III - Representar a Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão junto aos órgãos da 
Administração Superior. 

IV - Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Conselho Superior 

ou decorrentes de atos normativos. 

 

6.2.3.4   Atribuições da Pró-Reitoria Administrativa e Financeira 

I - Planejar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas, financeiras 

e contábeis. 

II - Articular-se com o Reitor e os Pró-reitores para as decisões de assuntos de 

caráter pedagógico, administrativo e financeiro. 

III - Preparar a proposta orçamentária a ser apreciada e aprovada pelos órgãos 

competentes. 

IV - Representar sua Pró-reitoria junto aos órgãos da Administração Superior. 

V - Exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Conselho Superior ou 

decorrentes de atos normativos. 

 

6.2.4 Instâncias de assessoramento da Administração Superior 

Comissão Própria de Avaliação; 

Assessoria Jurídica 

Comissão Permanente do Processo Seletivo; 
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Ouvidoria; 

Comitê de Combate à Evasão; 

Comitê de Captação. 

 

6.2.5 Instâncias e órgãos suplementares 

Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros – DAAF 

Núcleo de Gente e Carreira 

Departamento de Tecnologia e Informática – DTI 

Departamento de Infraestrutura e Manutenção – DIM 

Almoxarifado e Patrimônio 

Segurança e Estacionamento 

Biblioteca 

Núcleo de Marketing 

Departamento Médico 

Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial  

Núcleo de Prática Jurídica 

Clínica de Fisioterapia  

Centro de Psicologia Aplicada 

Clínica de Odontologia 

Clínica de Nutrição 

Complexo de Comunicação Social  

Coordenação de Laboratórios  

Coordenação de Estágio 

Coordenação Enade 

Coordenação de Inovação e Novos Negócios 

Assessoria das Disciplinas Online 

Núcleo de Negócios 

Unit Carreiras 

Unit idiomas 

Relações Internacionais 

Mentoria 

 

As atribuições das demais instâncias estão descritas no Estatuto e no 

Regimento Geral do Centro Universitário Tiradentes.  
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6.3 Integração entre as instâncias acadêmicas, administrativas e 

pedagógicas. 

Junto ao desenvolvimento das atividades acadêmicas da IES, há o suporte 

dos setores ligados à área administrativa. Essa articulação é propiciada por uma 

gestão participativa, que envolve um permanente diálogo entre as três Pró-

reitorias da Instituição: de Graduação; de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e  

Administrativa e Financeira. 

A diversidade de saberes, olhares e práticas derivadas das percepções 

e necessidades construídas pelo cotidiano acadêmico, oportuniza o confronto e 

o enriquecimento do debate em torno do fenômeno educativo, qualificando de 

maneira singular a formulação de propostas resultantes do consenso entre os 

diferentes segmentos da comunidade acadêmica. 

O fomento para a integração e articulação dessas ações busca a sintonia 

das práticas institucionais com a dinâmica da sociedade, com a constante 

evolução do conhecimento científico e a convergência com as políticas públicas 

direcionadas ao sistema de ensino superior brasileiro. Neste sentido, o PDI torna-

se o parâmetro norteador das ações empreendidas no âmbito acadêmico do 

Centro Universitário Tiradentes, balizando as diversas atividades desenvolvidas 

por esse.  

 

6.4 Gestão de recursos humanos  

     A gestão de pessoas do Centro Universitário Tiradentes é regida pelos 

princípios da missão, visão e valores institucionais, como também por seus 

normativos e instrumentos que orientam as suas práticas. A Unit/AL busca a mais 

alta qualidade em seus processos de treinamento, seleção e fidelização de seus 

colaboradores. Além disso, valoriza a iniciativa, incentiva à participação e a 

sensibilização para que as práticas avaliativas de aprimoramento das atividades 

sejam incorporadas de forma processual.  

O Centro Universitário Tiradentes tem como premissa prezar pela 

qualidade e satisfação dos colaboradores, oferecendo benefícios que possam 

trazer melhoria para a qualidade de vida e saúde, como planos de saúde e 

odontológico para os colaboradores e seus familiares, ticket alimentação, área de 

descanso e alimentação, acesso ao acervo da biblioteca da instituição, 
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disponibilização dos serviços ofertados pela Clínica de Fisioterapia, Clínica de 

Odontologia, Centro Aplicado de Psicologia, Clínica de Nutrição, assistência 

jurídica, bem como aos demais atendimentos que a IES possa ofertar através da 

implantação de novos cursos.    

A instituição oferece uma estrutura de Medicina e Segurança do trabalho 

voltada para a informação, prevenção e promoção da saúde, disponibilizando 

palestras, treinamentos e campanhas direcionadas à saúde ocupacional, 

realizando acompanhamentos ergonômicos periódicos, exames médicos 

admissionais, demissionais e periódicos, atuando em parceria com a CIPA para 

promover tais ações e averiguações no ambiente de trabalho.  

A estratégia da gestão de pessoas do Centro Universitário Tiradentes está 

focada no desenvolvimento de seus colaboradores, tendo-o como elemento 

básico para a eficácia organizacional, fazendo com que estes se sintam parte 

importante da organização, propiciando assim meios para atingir os objetivos 

organizacionais. 

A gestão de pessoas é objetivada pela imparcialidade em seus processos 

de seleção externa e interna, buscando novos talentos no mercado e dentro da 

própria Unit/AL. A instituição possui Políticas de Qualificação e Capacitação para 

o Corpo Docente, de Tutoria  e Técnico-Administrativo, e os Planos de Carreira 

do Magistério Superior e do Corpo Técnico-Administrativo, que estabelecem 

diretrizes, normas e procedimentos para as atividades de captação e seleção, 

treinamento, desligamento, bolsas de estudos, benefícios, gestão de férias, entre 

outros. Também por meio dos planos de carreira docente e técnico administrativo, 

há o acompanhamento do desenvolvimento dos colaboradores, por meio da 

ascensão na carreira, que se expressa na forma de Editais de Provimento Interno 

para progressão docente e PRI – Programa de Recrutamento Interno para 

ascensão na carreira técnico administrativa.     

 

6.5 Perfil do corpo docente  

O perfil atual do quadro de docentes é formado por 451 professores. Com 

base nos dados da Instituição, a Unit/AL possui 93 doutores, 205 mestres e 1533 

especialistas, representando percentual, conforme gráfico abaixo:  
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Gráfico 9- Perfil do corpo docente de acordo com a titulação. 

 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes  

 

No tocante ao regime de trabalho, do total de 451 docentes da Instituição, 123 

são professores de tempo integral, 207 em tempo parcial e 121 são horistas. Em 

termos percentuais, 27,27% são professores de tempo integral; 45,90% docentes em 

tempo parcial e 26,83% são horistas, conforme gráfico a seguir: 

 
Gráfico 10-Perfil do regime de trabalho dos docentes. 

 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes  

 



 

169 
 

O corpo docente do Centro Universitário Tiradentes possui experiência 

profissional, permitindo apresentar exemplos contextualizados com problemas 

práticos da atividade profissional, considerando a média de 10,68 anos de 

experiência profissional, fora do magistério superior, e experiência média de 7,27 

anos de atuação no magistério superior. Também, os docentes da Unit/AL estão 

em constante processo de atualização, por meio de capacitações e da Jornada 

Pedagógica, que ocorre semestralmente. Portanto, possuem ferramentas para 

promover a relação de interação da teoria à prática, de forma contextualizada.  

 
 

6.6 Plano de Carreira Docente  

O Plano de Carreira do Magistério Superior - PCMS - do Centro Universitário 

Tiradentes é o normativo que orienta os princípios institucionais acerca do corpo 

docente e se constitui em instrumento de desenvolvimento do magistério na instituição. 

Conforme dispõe esse documento, o PCMS objetiva estimular o alcance das metas e 

missão de cada curso, motivando os docentes e os demais componentes de apoio 

para o exercício qualificado do magistério superior, como também apoiá-los no seu 

aprimoramento e desenvolvimento profissional. 

O PCMS da Unit/AL adota como conceito de Magistério Superior: 

I - Exercício da docência, em nível superior, através do desenvolvimento das 

atividades de ensino nos Cursos de Graduação, Pós-Graduação, Cursos 

Sequenciais e Tecnológicos, Preceptoria em Estágios e Tutoria em ensino à 

Distância. 

II - Prestação de serviços institucionais na forma de cursos, orientações e 

supervisões voltadas para as comunidades interna e externa; 

III - Orientação e produção de pesquisa;  

IV - Exercício de cargos de Direção, Coordenação e Assessoria;  

V - Outras atribuições acadêmicas previstas no Regimento Geral da Instituição 

Mantida e na legislação em vigor. 

 

6.6.1 Ascensão na Carreira Docente 

Acerca da ascensão na carreira docente, consta para a promoção os 

critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente, conforme preceitua o art. 
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461. § 3º da CLT e será observado o interstício de 2(dois) anos entre as datas das 

promoções.  

A antiguidade será aferida, para efeito de promoção, pelo tempo de efetivo 

exercício em determinado nível de categoria do Quadro de Carreira do Magistério. 

A promoção por merecimento ocorrerá em função do desempenho do professor, 

verificado pela pontuação por ele alcançada, conforme a tabela constante nos 

Anexos II e III do PCMS. 

A promoção vertical, dependerá sempre do número de vagas, a ser 

disponibilizado pela entidade mantenedora. Essa ascensão é aquela que propicia 

ao docente o acesso às classes superiores da carreira, desde que atenda aos 

requisitos previstos no Quadro de Carreira, especificamente o disposto no artigo 

8º e seus incisos. O deferimento da promoção vertical dependerá da existência 

de vaga na categoria pretendida, da disponibilidade orçamentária da Entidade 

Mantenedora e da obtenção de título acadêmico correspondente à categoria 

pretendida, observadas às disposições do Capítulo X do PCMS. 

  
6.6.2   Critérios de seleção e contratação dos docentes 

A admissão e o ingresso na carreira docente são disciplinados pelo 

Capítulo V (Da Seleção e Admissão) do Plano de Carreira do Magistério Superior 

do Centro Universitário Tiradentes. Nesse Plano, os professores são selecionados 

para a admissão através dos currículos recebidos por recrutamento aberto (Art. 

5º) e a contratação do professor é efetivada pela Entidade Mantenedora (Art. 6º). 

A seleção de docentes é realizada, inicialmente, pela análise de currículos 

a partir da abertura de um edital. Feita esta triagem inicial, o docente efetua a 

prova didática, que se efetua por meio um plano de aula e de aula a ser 

ministrada, com abordagem de tema pré-estabelecido pela coordenação do 

curso; bem como deve apresentar um plano de aula. A avaliação da aula é 

realizada por uma banca de professores composta pelo coordenador do curso 

e mais dois professores da área. São levados em consideração, durante a 

apresentação da aula: domínio de conteúdo, metodologia e apresentação do 

material audiovisual. Em uma outra etapa, o docente é entrevistado pela banca e 

em seguida é feito o somatório dos pontos, sendo considerado aprovado (s) 

aquele (s) que obtiver a maior média, não podendo essa ser inferior a 7,0. 
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6.6.3 Substituição eventual de professores  

Em caráter emergencial a IES poderá contratar professores substitutos, 

considerando o disposto no Quadro de Carreira Docente. Professor substituto, 

portanto, é aquele contratado para suprir o período de afastamento temporário de 

outro professor da Unit/AL. Para essa substituição, exige-se que o candidato 

apresente os requisitos estabelecidos para a categoria de Assistente. 

Nesse contexto, inicialmente averigua se há no quadro de docentes da IES 

profissional que atenda aos requisitos exigidos, considerando a adequação da 

formação profissional, a experiência fora do magistério e no magistério, bem como 

a aderência da formação à disciplina a ser ministrada. Na ausência dessa 

possibilidade, é aberto edital público para seleção, que segue os critérios de 

seleção e contratação dos professores, tal qual está regulamentado no Plano de 

Carreira do Magistério Superior – PCMS da Unit/AL. 

 

6.7 Qualificação do corpo docente  

           A Política de Qualificação e Capacitação Docente do Centro Universitário 

Tiradentes visa orientar ações com enfoque na qualificação profissional dos 

docentes, na motivação para o trabalho e na melhoria da sua prática educacional. 

A organização dessa Política considera- se: 

I – Capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza 

ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o 

desenvolvimento de competências institucionais, por meio do desenvolvimento de 

competências individuais. 

II -  Qualificação: processo de aprendizagem baseado em ações de educação 

formal, por meio do qual o docente adquire conhecimentos e habilidades, tendo 

em vista o planejamento institucional e o desenvolvimento do docente na carreira.  

São seus princípios norteadores: 

I– Valorização das experiências individuais: os conhecimentos, saberes epráti

casadquiridas fora do ambienteacadêmico, inclusive 

experiências profissionaisanteriores, devem ser valorizados e reconstituídos à lu

z da ciência e da técnica pertinentes àárea considerada. 

II- Valorização da docência: considera que trabalho do professor é um processo 

sistemático, contínuo e permanente que requer ações de promoção do 

desenvolvimento do magistério de forma continuada. 
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III – Intercâmbio e internacionalização do conhecimento – considera que o 

conhecimento, a cultura e o desenvolvimento do profissional não tem fronteiras e 

que o intercâmbio, a troca de saberes e experiências e as inúmeras oportunidades 

de vivências postas a partir de relações acadêmicas desenvolvidas 

institucionalmente, envolvendo docentes são cada vez mais pertinentes e 

necessárias para sua qualificação. 

Por esses pressupostos, a Política de Qualificação e Capacitação Docente 

tem como diretrizes: 

I – Criar subsídios para oferta de capacitação e qualificação docente; 

II – Promover ações visando motivar os docentes a buscar níveis mais elevados 

de educação formal, com foco na melhoria contínua; 

III – Incentivar os docentes à procura constante de melhor qualificação e 

capacitação profissional; 

IV – Realizar momentos de integração no ingresso dos novos docentes; 

       De tal forma, a Política de Capacitação Docente contribui, sobremaneira, 

para a melhoria do processo educacional da Instituição, visando aperfeiçoar cada 

vez mais as atividades desenvolvidas pelos docentes da Unit/AL. 

São objetivos da Política de Capacitação e Qualificação Docente do Centro 

Universitário Tiradentes: 

I - Estimular a qualificação e o aperfeiçoamento contínuo do Corpo Docente da 

Instituição para aprimoramento de práticas educacionais ativas e inovadoras; 

II - Contribuir para o aprimoramento do trabalho docente, fortalecendo vínculos 

entre os professores e os saberes científico-pedagógicos;  

III - Indicar as formas de apoio institucional ao Corpo Docente quanto a 

qualificação e aperfeiçoamento contínuo; 

IV - Favorecer a criação de novos ambientes de aprendizagem, que conduzem 

docentes e discentes em direção a práticas pedagógicas capazes de ressignificar 

a aprendizagem;  

V - Possibilitar acesso dos docentes a informações, métodos, tecnologias 

educacionais/pedagógicas modernas; 

VI - Contribuir para o desenvolvimento Institucional; 

VII - Estimular a participação de docentes em atividades internas e externas de 

qualificação e aperfeiçoamento; 

VIII - Estimular a formação pós-graduada de docentes. 
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  A Política de Capacitação e Qualificação Docente do Centro Universitário 

Tiradentes organiza-se em: 

I - Capacitação Interna;  

II _ Capacitação Externa; 

III - Estudos Pós-Graduados. 

Assim posto, considera-se:  

a) Capacitação Interna: caracteriza-se por atividades e/ou cursos 

promovidos ou patrocinados pele Centro Universitário Tiradentes, com o 

propósito de contribuir para o desenvolvimento profissional. Compreendem as 

cursos e/ou atividades que abordam: 

I - Métodos e Instrumentalização didático/pedagógica; 

II - Disseminação de princípios contidos no Projeto Pedagógico Institucional e no 

Plano de Desenvolvimento Institucional; 

III - Políticas e Diretrizes educacionais oficiais; 

IV - Técnicas, Instrumentos e Conteúdos específicos a cada curso e/ou área 

de conhecimento; 

V - Disseminação de instrumentos e técnicas de planejamento; 

VI - Disseminação de instrumentos e técnicas de avaliação; 

VII - Instrumentalização em recursos de informática; 

VIII - Otimização de canais de Comunicação e aprimoramento das Relações 

Humanas; 

IX - Avaliação Institucional e de cursos; 

X - Exame Nacional de Desempenho Educacional – ENADE; 

XI - Planejamento Institucional e Pedagógico; 

Capacitação Interna ocorre por meio de cursos, palestras, simpósios, 

mesas-redondas, grupos de estudo, leituras dirigidas, semanas culturais e outras 

formas de comunicação. Destaca-se que o Centro Universitário Tiradentes 

estimula a contribuição que os professores/cursos podem oferecer entre si no 

âmbito da Capacitação Interna. São oferecidos pela Instituição, no mínimo, dois 

programas semestrais de Capacitação Interna ao Corpo Docente, em cada curso 

e/ou nível institucional. Compete aos órgãos da Instituição, cada qual em seu 

âmbito, a propositura de eventos de capacitação e de qualificação do corpo 

docente, conforme as demandas necessárias, além dos programas semestrais 

institucionalizados. 
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b) Capacitação Externa: caracteriza-se pela participação do docente em 

cursos/eventos/seminários/congressos, com subsídios do Centro Universitário 

Tiradentes, propostos por órgãos de classe e outros agentes de fomento científico 

e acadêmico externos à Instituição. 

A modalidade Estudos Pós-Graduados organiza-se pelo programa de 

subsídios oferecido pelo Centro Universitário aos docentes vinculados a 

programas de Pós-Graduação Strito Sensu recomendados/credenciados pela 

CAPES.  

Para usufruir dos benefícios oferecidos pela Modalidade Estudos Pós-Graduados, 

o docente deverá: 

I - Pertencer ao quadro docente do Centro Universitário Tiradentes; 

II - Inscrever-se em processo seletivo próprio de cada ano, observando-se 

Edital emanado pelo NGC; 

III - Comprovar matrícula em programa de mestrado ou doutorado, 

recomendado/credenciado pela CAPES, através de documentos oficiais; 

IV - Dedicar-se, no mínimo, doze horas, às atividades do Centro Universitário 

Tiradentes. 

As vagas oferecidas para os Estudos Pós-Graduados são definidas 

anualmente pela Entidade Mantenedora e distribuídas para formação pós-

graduada em áreas estratégicas para a Instituição, e observando-se a 

disponibilidade orçamentária. Como subsídio para os Estudos Pós-Graduados, a 

Instituição dispõe do valor de até 16 horas/aula base por professor/mês, sendo: 

 Mestrado no Estado de Alagoas – subsídio de 4horas/aula base/mês 

 Mestrado fora do Estado de Alagoas – subsídio de 8 horas/aula base/mês; 

 Doutorado no Estado de Alagoas – subsídio de 12 horas/aula base/mês; 

 Doutorado fora do Estado de Alagoas – subsídio de 16 horas/aula 

base/mês; 

A participação do docente na modalidade de Estudos Pós-Graduados 

estará sujeita ao atendimento do disposto em Edital específico emanado pelo 

DGC em consonância à Coordenação de Graduação, observando-se a 

justificativa do docente interessado, a pertinência e a aderência do programa de 

mestrado ou doutorado à disciplina/área/curso a que o docente esteja vinculado, 
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os aspectos estratégicos do Centro Universitário Tiradentes e a disponibilidade 

orçamentária à época. 

Caberá ao DGC efetuar os respectivos registros de acompanhamento dos 

docentes contemplados com subsídios para Estudos Pós-graduados, obrigando-

se à emissão de relatório nos meses de junho e dezembro, com envio de cópia 

para a Pró-reitoria de graduação. 

O centro Universitário, por meio de Portaria emanada da Diretoria, poderá 

disponibilizar aos docentes, como incentivo à formação pós-graduada, bolsas de 

estudos parciais ou integrais, nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, 

observando-se a disponibilidade de vagas em cada caso e segundo indicação da 

Diretoria, que deverá proceder pré-inscrição dos interessados e apresentar 

proposta fundamentada à Direção do Centro Universitário Tiradentes, a cada 

época. 

 

6.8  Cronograma e plano de expansão do corpo docente  

 Para o período de vigência deste PDI, o Centro Universitário Tiradentes 

planeja o desenvolvimento do seu quadro docente. As tabelas na sequência 

apresentam o perfil de titulação docente projetado para a Instituição no período 

de 2019 a 2023 e a previsão de evolução do quadro docente quanto ao regime de 

trabalho. 

 

Tabela 10- Estimativa do perfil da titulação docente para o período de vigência deste PDI. 

TITULAÇÃO 2019 2020 2021 2022 2023 

Doutor 16% 18% 20% 21% 22% 

Mestre 44% 46% 47% 48% 50% 

Especialista 40% 36% 33% 31% 28% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabela 11- Estimativa do perfil de regime de trabalho docente para o período de vigência 

deste PDI. 
 

REGIME DE TRABALHO 
2019 2020 2021 2022 2023 

Percentual Percentual Percentual Percentual Percentual 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes  
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Tempo Integral 40 40 41 42 42 

Tempo Parcial 32 33 34 36 36 

Horista 28 27 25 22 22 

Total 100 100 100 100 100 

 
Fonte: Centro Universitário Tiradentes  

 

6.9      Plano de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo  

O Plano de Carreira Técnico-Administrativo (PCTA) do Centro Universitário 

Tiradentes constitui-se em instrumento de desenvolvimento do corpo técnico-

administrativo. É objetivo do PCTA estimular o alcance das metas e missão da 

instituição, motivando os colaboradores dessas áreas e os demais componentes 

de apoio para o exercício qualificado do seu cargo, como também apoiá-los no 

seu aprimoramento e desenvolvimento profissional. 

Para manter-se atual, garantindo, a estrutura do PCTA é flexível e 

acompanha as mudanças oriundas do processo de estruturação organizacional, 

quer seja decorrente do planejamento estratégico ou das transformações 

mercadológicas inerentes ao negócio. Por essa razão, é possível ocorrer a revisão 

no conteúdo de um cargo por motivo de aumento ou diminuição de suas tarefas, 

bem como em função de uma mudança no posicionamento do referido cargo em 

relação ao mercado de trabalho, implicando sua reavaliação e reclassificação. 

Para promover o crescimento vertical e horizontal, através do processo de 

promoção, transferência ou mérito do corpo técnico-administrativo, a estrutura do 

PCTA leva em consideração os seguintes conceitos: movimentação de Pessoal; 

promoção (Ocorre quando o colaborador assume um cargo de maior 

responsabilidade e cuja classificação na estrutura salarial seja acima da atual e 

ocorrerá exclusivamente por merecimento); transferência (deslocamento do 

colaborador, no mesmo cargo, para outra área da instituição); alteração de cargo 

(passagem do colaborador de um cargo para outro dentro do mesmo Job Grade, 

não implicando aumento salarial); mérito (a evolução do salário do colaborador 

dentro de uma mesma faixa salarial); movimentação do salário (evolução salarial 

do colaborador na escala de salários, podendo ocorrer em dois sentidos): 

movimentação horizontal (evolução do salário do colaborador dentro de uma 

mesma faixa salarial por motivo de mérito); movimentação vertical (evolução do 

salário do colaborador de uma faixa salarial para outra de maior valor, por 
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decorrência de sua promoção, evolução de um cargo para outro de maior 

maturidade do colaborador). 

 

6.9.1 Critérios de seleção e contratação do corpo técnico-administrativo  

Conforme preconiza o Plano de Carreira Técnico-Administrativo-PCTA da 

Unit/AL, os profissionais serão selecionados para admissão a partir dos currículos 

recebidos por recrutamento aberto, avaliados em processo de seleção, com a 

participação dos gestores das áreas solicitantes, excluídos aqueles que 

apresentarem algum tipo de impedimento para contratação. 

A contratação do colaborador será efetivada pela entidade mantenedora 

mediante aprovação no orgânico de pessoal da área, solicitação do setor 

requisitante, competindo à Diretoria de Gente & Carreira as providências 

administrativas e legais pertinentes, não podendo o colaborador iniciar as suas 

atividades antes de sua efetiva contratação. Toda contratação deve ser efetuada 

no ponto mínimo do nível salarial do cargo a ser ocupado. Em exceções por 

contingência de mercado e/ou nível de qualificação as contratações devem ser 

aprovadas pelos mantenedores em conjunto com a Diretoria de Gente e Carreira. 

 

6.10 Qualificação do corpo técnico-administrativo  

        Os Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL possui Política de Capacitação 

e Formação Continuada para o Corpo Técnico Administrativo tendo em vista os 

seguintes pressupostos: 

I – Valorização das experiências individuais: os conhecimentos, saberes e 

práticas adquiridas em suas experiências profissionais, inclusive experiências 

anteriores, devem ser enaltecidas e aproveitadas à medida que tenham aderência 

a nova atividade.  

II- Valorização do técnico administrativo: considera que a contribuição do trabalho 

do técnico administrativo é de suma importância para o desenvolvimento da 

atividade principal ocorrer com o máximo de excelência possível, de forma 

coordenada e contínua facilitando o contato do cliente com a instituição. 

       Assim posto, com a valorização e qualificação do corpo técnico- 

administrativo, por meio de uma Política de Capacitação e Formação Continuada, 

sem dúvida, há um processo de melhoria da Instituição, tendo em vista o 

aperfeiçoamento do profissional nas atividades desenvolvidas. Nesse sentido, são 
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objetivos da Política de Capacitação e Formação Continuada para o Corpo 

Técnico Administrativo do Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL: 

I- Estimular a qualificação e o aperfeiçoamento contínuo do Corpo Técnico 

Administrativo, aprimorando suas atividades administrativas;  

II- Contribuir para o aprimoramento e desenvolvimento do trabalho dos técnicos 

administrativos, fortalecendo vínculos entre esses, professores e coordenadores; 

III- Indicar as formas de apoio institucional ao Corpo de técnicos administrativos 

quanto a qualificação e aperfeiçoamento contínuo;  

IV- Possibilitar acesso dos técnicos administrativos a informações, métodos, 

tecnologias das mais modernas possíveis;   

V- Estimular a participação dos técnicos administrativos em atividades internas 

e externas de qualificação e aperfeiçoamento; 

VI- Estimular a formação superior do copo técnico administrativo.  

VII- Garantir sua participação em ações da aprendizagem fomentadas pelo Centro 

Universitário Tiradentes.   

    Considerando esses pressupostos a Política estrutura-se em:  

I – Capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza 

ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o 

desenvolvimento de competências institucionais, por meio do desenvolvimento de 

competências individuais.  

II -  Qualificação: processo de aprendizagem baseado em ações de educação 

formal, por meio do qual o técnico administrativo adquire conhecimentos e 

habilidades, tendo em vista o planejamento institucional e o desenvolvimento do 

colaborador na carreira. 

 Sua organização compreende as seguintes modalidades:  

I- Capacitação Interna;  

II-   Capacitação Externa; 

III- Estudos Graduados e Pós-Graduados. 

A Capacitação Interna caracteriza-se por atividades e/ou cursos 

promovidos ou patrocinados pelo Centro Universitário Tiradentes, com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento profissional do corpo técnico administrativo 

e se materializam em: cursos, palestras, oficinas e treinamentos, entre outras 

formas de qualificação.  
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A Capacitação Externa caracteriza-se pela participação dos técnicos 

administrativos em cursos/eventos/oficinas/congressos, com subsídios do Centro 

Universitário Tiradentes, sempre que este trouxer novas expertises nas atividades 

desenvolvidas na Instituição. 

A modalidade estudos de Graduação e Pós-Graduação norteasse pela 

Política de bolsa de estudos, que disponibilizam descontos de até 75% para 

realização da qualificação superior, programa este oferecido pelo Centro 

Universitário.  

 A operacionalização dessa Política é de responsabilidade do Núcleo de Gente e 

Carreira.  

  

6.11 Perfil atual e cronograma de expansão do corpo técnico 

administrativo  

Como forma de acompanhar o desenvolvimento da instituição, sua 

projeção de novos cursos e o aprimoramento de suas atividades, a instituição 

prevê também uma ampliação de seu quadro técnico administrativo, conforme 

tabela a seguir: 

 

Tabela 12- Perfil atual do corpo técnico administrativo. 

FUNCAO 2018 

Cargos Gerenciais 16 

Cargos Operacionais 26 

Cargos Técnico-Administrativos 165 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 

Tabela 13- Cronograma de expansão do corpo técnico administrativo 

FUNCAO 2019 2020 2021 2022 2023 

Cargos Gerenciais 16 17 17 17 17 

Cargos Operacionais 27 30 32 35 36 

Cargos Técnico-Administrativos 176 185 190 195 200 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes  
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6.12 Gestão financeira 

O Centro Universitário Tiradentes preconiza suas atividades de gestão a 

partir da análise dos dados dos processos avaliativos internos, diante da ciência, 

participação e acompanhamento dos gestores; uma vez que os mesmos estão 

capacitados para a gestão sustentável dos seus setores. Além disso, as 

informações obtidas nos processos de avaliação da IES servem de insumo para 

identificação de demandas e prioridades, possibilitando o planejamento e a 

alocação de recursos de formas mais racional, considerando prioritariamente, as 

metas do PDI. 

   Como parte integrante das atividades de gestão, a Unit/AL preconiza a 

sustentabilidade financeira por meio da construção de um orçamento participativo, 

que inclui o envolvimento de todos os setores da instituição na definição de seu 

orçamento anual. O orçamento no Centro Universitário Tiradentes é uma peça 

fundamental para o planejamento, execução e controle de todas as instancias 

acadêmicas e administrativas da IES. Desta forma, anualmente é realizado o 

planejamento orçamentário, dividido nas seguintes etapas: 

 Levantamento de informações e alinhamento com o planejamento 

estratégico: Considerando os objetivos e metas estratégicas da IES, cada 

setor planeja suas atividades e define os recursos orçamentários 

necessários para as respectivas implementações.  

 Os orçamentos elaborados pelos gestores dos setores são encaminhados 

para as respectivas Pró- Reitorias, que analisam as propostas e emitem 

parecer sobre as mesmas, encaminhando-as ao comitê de orçamento da 

Unit/AL.  

 O orçamento aprovado pelo comitê é encaminhado para o Reitor para 

validação e encaminhamento ao Comitê Gestor de Orçamento da 

mantenedora, para emissão de parecer conclusivo.  

 No início do ano o orçamento é liberado e cada setor/departamento inicia 

a sua execução e, desta forma, garante-se que o processo de 

planejamento orçamentário seja participativo.  

       A cada mês são gerados relatórios financeiros quanto à utilização de 

recursos, através do qual são realizados ajustes no orçamento dos meses 

seguintes, para que a sustentabilidade financeira não seja comprometida.  
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     O lançamento, acompanhamento e adequação dos recursos orçamentários 

ocorrem por meio de um sistema de gerenciamento orçamentário (SBPL), 

disponibilizado na Intranet. Por meio do sistema, o gestor gerencia a execução do 

orçamento do seu setor.  Com base nos relatórios gerados pelos controles 

orçamentários e financeiro, é possível a demonstração do resultado do exercício 

dos setores da Instituição. Desta forma, cada instância acadêmica e administrativa 

acompanha os seus resultados financeiros, assegurando a sustentabilidade 

financeira da Unit/AL. 

Para que os gestores estejam aptos planejar, executar e avaliar a utilização 

racional dos recursos orçamentários, são realizadas capacitações e treinamentos 

direcionados a gestão de resultados, garantindo a sustentabilidade financeira do 

seu curso/departamento. 

 

6.13 Sustentabilidade Financeira  

Tendo como objetivo a continuidade na prestação de serviços e 

manutenção da qualidade do mesmo, é preciso ter em vista a sustentabilidade da 

IES. Sabendo que a sustentabilidade tem em seu alicerce três pilares, a saber: 

social; ambiental; e econômico, logo a sustentabilidade financeira é fundamental 

para a manutenção da continuidade operacional de forma sustentável.  

O Centro Universitário Tiradentes dispõe de metas estabelecidas no PDI 

através da compatibilização do planejamento estratégico com a demanda do 

mercado. A Unit/AL se mantém em sintonia entre sua sustentabilidade financeira 

com seu processo de expansão e consolidação na educação superior do estado 

de Alagoas. A materialidade dessa sintonia se expressa por meio da expansão 

dos cursos de graduação e pós-graduação, assim como pela ampliação e 

melhoria na infraestrutura institucional, com um equilíbrio no número de discentes 

matriculados ao longo dos anos, mantendo e aperfeiçoando a qualidade do 

processo de ensino-aprendizagem.  

O desenvolvimento institucional está articulado com a missão, visão e 

objetivos da Unit/AL, promovendo um melhor desempenho da IES de maneira 

integral. A avaliação institucional, norteia a tomada de decisão para o 

desenvolvimento institucional e os investimentos a serem realizados. Para tanto, 

é feito uma análise crítica dos resultados da avaliação interna e externa para a 

elaboração de um plano de ação e de um planejamento orçamentário, justificado 
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diante das demandas verificadas nos processos avaliativos de cada setor. Essa 

articulação é propiciada por uma gestão participativa, que envolve todos os 

segmentos da instituição.  

6.13.1 Sustentabilidade financeira e participação da comunidade interna. 

A gestão participativa propicia, de forma efetiva, a participação da 

comunidade interna no planejamento e execução de um orçamento que foi gerado 

com os setores envolvidos. De tal forma é possível vislumbrar uma gestão 

sustentável, que seja fomentada e que permite que ocorra a consolidação das 

políticas e programas apresentados, nas discussões travadas no âmbito da 

comunidade acadêmica da Instituição. Nesse estão presentes o atingimento das 

metas dispostas no PDI, articuladas às demandas advindas das avaliações 

institucionais desenvolvidas internamente pela CPA e externamente pelo MEC 

e comunidade, além das ações efetivadas pelo Conselho Superior, Colegiados 

dos Cursos, Núcleos Docentes Estruturantes e pelos gestores da instituição. 

Cabe ainda ressaltar a contribuição de workshops e seminários de 

sensibilização, desenvolvidos junto à comunidade acadêmica e administrativa, 

para a efetiva elaboração de planejamento, mediante os olhares plurais da 

comunidade institucional.  

O planejamento é realizado com a participação de todos os segmentos da 

instituição e validado pelo Conselho de Administração da mantenedora. A 

projeção de receitas e das despesas, contidas nesse documento norteador das 

ações da IES, se distribuem: receita contempla anuidade/mensalidade, 

financiamentos, serviços, taxas e diversos; despesas contemplam acervo 

bibliográfico, aluguel, despesas administrativas, encargos, equipamentos, 

eventos, investimento (compra de imóvel), manutenção, mobiliário, pagamento 

pessoal administrativo, pagamento professores, treinamento, pesquisa e 

extensão e outros.  

       Assim, como parte integrante das atividades de gestão, o Centro Universitário 

Tiradentes tem preconizado a sustentabilidade financeira por meio da construção 

de um orçamento participativo, que inclui o envolvimento de todos os setores da 

instituição na definição de seu orçamento anual, conforme disposto no item 

Gestão Financeira acima.  
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6.14 Gestão documental  

O acervo acadêmico do Centro Universitário Tiradentes está sendo 

preservado conforme normatização vigente, buscando atualizações constantes 

para garantir a preservação e utilização do mesmo. Sendo assim, a instituição 

almeja a implementação até o final de 2019 a gestão documental convertida para 

o meio digital, considerando o artigo 45 da Seção VIII da Portaria no 315/2018. 

Para tanto, está disponibilizando pessoal e suporte tecnológico necessário para 

alcançar esse objetivo. A gestão da conservação e preservação dos documentos 

está embasada nos seguintes critérios:  

 Digitalização que garanta a confiabilidade, autenticidade, integridade e 

durabilidade das informações documentais; 

 Formação de um comitê gestor da política de segurança do acervo 

acadêmico. 

Seguindo as diretrizes do Art. 46 da Seção VIII da Portaria no 315/ 2018, a 

digitalização de documentos da IES será controlada por sistema especializado de 

gerenciamento de documentos eletrônicos, com as seguintes características:  

 Utilização e gerenciamento da base de dados com capacidade adequada 

para a preservação do acervo acadêmico digital;  

 Indexação que possibilite recuperação imediata do acervo acadêmico 

digital;  

 Reprodução do acervo acadêmico com um método que permita segurança 

e preservação; 

 Utilização de certificação digital padrão ICP- Brasil. 

Como forma de aprimorar as atividades nessa área, a Instituição formou em 

2018 o seu Comitê para Gestão Documental, o referido Comitê é formado por 

diferentes departamentos da instituição, de forma a possibilitar a condução do 

processo de organização e guarda de toda documentação, seguindo rigorosos 

padrões de confiabilidade no seu acesso e uso.  

A guarda e conservação da documentação acadêmica do Centro 

Universitário Tiradentes possui regulamentação própria desde 2014, tendo em 

vista a publicação da Portaria MEC nº 1224, de 18 de dezembro de 2013, que 

instituiu as normas e diretrizes sobre a guarda e conservação do acervo 

acadêmico. O acervo físico encontra-se guardado de acordo com classificação de 
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documentos das atividades-meio e fim da IES, estando dividido conforme a 

Tabela: Classe 000 – administração geral; Classe 100 – ensino superior; Classe 

200 – pesquisa; Classe 300 – extensão; Classe 400 – educação básica e 

profissional; Classe 500 – assistência estudantil; Classes 600,700 e 800 – vagas. 

Esses documentos encontram-se acondicionados com a devida identificação em 

espaço destinado para essa finalidade no térreo do bloco D. Além disso, a Unit/AL 

também criou um Comitê para Gestão Documental, que inclui a participação de 

vários setores da IES: Representante da Reitoria, Pró-reitoria de Graduação, 

Coordenação de Pesquisa, Coordenação de Extensão, Departamento de 

Assuntos Acadêmicos e Financeiros – DAAF, Coordenação de Estágio. O citado 

Comitê é responsável por elaborar, implementar e acompanhar a política de 

segurança da informação relativa ao acervo acadêmico. Até abril de 2020, todo 

acervo será digitalizado. 
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EIXO V - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

 

7. Infraestrutura do Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL 

O Centro Universitário Tiradentes tem seu principal campus situado na 

Avenida Gustavo Paiva, Nº 5017, Bairro Cruz das Almas, município de Maceió, 

Alagoas – CEP 57031-530, denominado de campus Amélia Maria Uchôa, com 

área total inicial de terreno de 57.465,27 m² e ampliada para 64.980,96 m², com 

aquisição de terreno anexo. A obra do campus foi concluída de acordo com o 

alvará nº 10679/2006, habite-se nº 000056/2012.  

 
Figura 20-Vista Aérea do Campus Amélia Maria Uchôa 

 
 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 
 

O Campus Amélia Maria Uchôa possui uma área construída total de 

35.640,88m² que se encontra assentada sobre um terreno com área superficial, 

apresentando as seguintes características construtivas: estrutura de concreto 

armado, estrutura pré-moldada, elevações em alvenaria de tijolos, cobertura em 

laje de concreto armado com telhamento de fibrocimento, esquadrias metálicas e 

vidros, pavimentação de paralelepípedo externamente, e internamente piso em 

cerâmica. 
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Sua construção teve início a partir do ano 2006 sendo projetado para ser 

um complexo educacional destinado a aulas presenciais, constituído de pórtico de 

entrada e saída pela avenida principal na rua Av. Comendador Gustavo Paiva e 

guarita de acesso para área do Núcleo de Práticas dos cursos pelo lado oposto 

da principal.  

As atividades do centro Universitário Tiradentes ocorrem hoje no campus 

Amélia Maria Uchoa. No âmbito das salas de aula a e laboratórios, a maior parte 

das atividades é desenvolvida em 04 Blocos com 03 andares cada, contando com 

salas de aula, áreas administrativas, laboratórios, auditórios, etc. Há também o 

Anexo de Práticas, contando com: com Unidade Docente de Atendimento (UDA), 

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), Complexo de Comunicação Social (CCS), 

Centro de Psicologia Aplicada, Clínica de Nutrição, Clínica de Fisioterapia, 

laboratórios e salas de aula. Junto ao anexo de Práticas, encontra-se o prédio 

com 3 pavimentos onde funciona Clínica de Odontologia, salas de aula, área 

admirativa, laboratórios, etc. O campus também conta com o Centro Tecnológico 

de Engenharia e Arquitetura (CTEA) e uma Usina Termelétrica (UTE). Todos os 

prédios do campus dispõem de acessibilidade e elevadores em cada bloco. Conta 

também com estacionamento; área verde, mini shopping, áreas de convivências, 

biblioteca e guaritas de segurança.  

 
Tabela 14- Dimensões das áreas do Campus Amélia Maria Uchôa 

Descrição Área 

Área total do terreno 64.980,96m² 

Blocos AB 8.592,98m² 

Bloco C 8.592,29m² 

Bloco D 7.363,27m² 

Clínica de Odontologia 2.466,03m² 

Área de convivência 2.461,00m² 

Anexo de Práticas 4.079,04m² 

Biblioteca 3.753,34m² 

Guaritas 454,60m² 

Cubículo de medição 19,15m² 

Centro Tecnológico de Engenharia e Arquitetura (CTEA) 405,80m² 

Usina Termelétrica (UTE) 301,17m² 

Área verde 4.317,25m² 

Área total construída 35.640,88m² 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 
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7.1       Salas de aula  

O Centro Universitário Tiradentes, no campus Amélia Maria Uchoa, 

dispõe de salas de aula que possuem dimensões entre 80, 70 e 35 m², abrigando 

respectivamente 70, 60 e 30 alunos, além e 18 salas de tutoria com 35 m². Todas 

as salas de aula possuem excelente higienização e iluminação e ainda são 

equipadas para atender, de forma excelente, aos requisitos das atividades 

desenvolvidas. Todas as salas de aula possuem roteadores com sinal Wi-Fi 

aberto, com velocidade de 300 Mega Full para toda comunidade acadêmica. Tal 

infraestrutura busca atender as condições necessárias para o exercício das 

atividades docentes e discentes, no que tange ao andamento das aulas, bem 

como no âmbito das disciplinas de cada curso.  

 

Figura 21- Sala de aula localizada no Campus Amélia Maria Uchôa 

 
 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 
 

Figura 22-Sala de aula localizada no Campus Amélia Maria Uchôa 
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Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 
 
 

O quantitativo de salas de aula disponíveis no centro Universitário 

Tiradentes é compatível com as necessidades institucionais, sendo sua utilização 

gerenciada por um software que otimiza seu uso. As condições de infraestrutura 

das salas são objeto de avaliação pela CPA durante a Avaliação Institucional, 

sendo os resultados incorporados no planejamento para o aperfeiçoamento dos 

espaços. O gerenciamento e a manutenção patrimonial são efetivados pelo 

Departamento de Manutenção e Infraestrutura - DIM, que possui normas 

consolidadas e institucionalizadas, conforme seguem: Normativo do 

Departamento Infraestrutura e Manutenção; Manutenção Predial; Contratação 

Serviços; Serviços Gerais; Manutenção Corretiva Refrigeração; Realização de 

Obras e Reformas; Patrimônio e Almoxarifado; Administração de Material; Gestão 

e Controle de Ativo. 

Todas as salas são dotadas de isolamento acústico, estrutura com 

acessibilidade, iluminação, refrigeração, mobiliário com cadeiras para discentes, 

cadeiras para necessidades específicas, mesa para professor e computador, além 

de projetor multimídia conectado a desktops com acesso à internet e ao sistema 

acadêmico Magister. Há diversos recursos tecnológicos diferenciados nas salas 

de aula da Unit/AL, podendo citar: a cobertura de Wi-Fi nas salas de aula com alta 

velocidade, o que permite práticas pedagógicas com uso de smartphones, 

tabletes e notebooks. Existem também 18 salas de aula de tutoria com 35 m², para 

atendimento de dez alunos cada, estando equipadas com mesa de reunião e 

aparelho de televisão com 42 polegadas. A instituição disponibiliza aos alunos e 

professores um formato inovador de sala de aula, o Tiradentes Learning Space, 

modelo de sala produzido a partir de parceria com o Google, o que possibilita o 

desenvolvimento de práticas de aprendizagem inovadoras. Atualmente, a IES 

conta com três espaços nesse formato, localizados nos blocos A, C e D do campus 

Amélia Maria Uchôa.  

O Tiradentes Learning Space é uma sala de aula que apresenta layout e 

recursos inovadores, adaptada para metodologias ativas que oferece o Google 

For Education, pacote de ferramentas tecnológicas que permitem a interação 

entre professores e alunos em qualquer lugar do mundo e em qualquer dispositivo, 
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além da disponibilidade de uso de Chromebook. O espaço facilita o contato entre 

o aluno e o professor, e aproxima o docente dessa característica tão presente da 

nova geração, que é o uso de tecnologia em todos os locais e para qualquer 

finalidade. 

 

                    Figura 23-Sala de aula no modelo Tiradentes Learning Space 

 
Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 
Figura 24-Sala de aula no modelo Tiradentes Learning Space 

 
Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 
 

7.2      Laboratórios para ensino e pesquisa 

A Instituição dispõe de uma variedade de laboratórios nas diversas áreas 

do conhecimento, de forma propiciar as condições adequadas para as práticas 

didáticas dos cursos do Centro Universitário Tiradentes.  

A IES possui um prédio destinado à prática para os cursos, com uma área 

de 4.079,04m2. Nele constam o Complexo de Comunicação, com seus 
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laboratórios e salas de aula, Unidade Básica de saúde, Clínica Escola de 

Fisioterapia, Centro de Psicologia Aplicada, Clínica de Nutrição e o Núcleo de 

Práticas Jurídicas. Ao lado do Centro de Práticas, há também o prédio onde 

funciona a Clínica de Odontologia e os diversos laboratórios de cursos da área da 

saúde.  Para suporte há várias atividades, a IES conta com 14 laboratórios de 

informática dispersos em várias áreas do campus. 

Os laboratórios da Unit/AL também contam com recursos tecnológicos e 

pedagógicos inovadores. Os equipamentos, maquinários, softwares, utensílios, 

insumos e demais materiais disponíveis, estão em consonância com as 

necessidades, propostas pedagógicas e metodologias constantes nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos. Os laboratórios são utilizados tanto para as atividades 

de ensino dos cursos, como também servem para as pesquisas realizadas na IES.  

A construção de novos espaços laboratoriais, a aquisição de equipamentos 

ou a ampliação dos laboratórios já existentes, segue em sintonia com as 

demandas previamente estabelecidas no planejamento da Instituição, sendo o 

PDI seu marco fundamental.  

Segue lista atual dos laboratórios do Centro Universitário Tiradentes: 

 

Quadro 10- Relação dos Laboratórios do Centro Universitário Tiradentes 

LABORATÓRIO 

Laboratório de Química I - 02B 

Laboratório de Química II - 13B 

Esterilização - 06B 

Laboratórios de Anatomia I, II e III - 05B, 07B e 08B 

Laboratório de Histopatologia - 09B 

Laboratório de Biologia Celular - 10B 

Laboratório de Microbiologia - 12B 

Laboratório de Química III - 14B 

Laboratório Multidisciplinar de Nutrição - 15B 

Laboratório Multidisciplinar de Bioquímica, Fisiologia e 

Farmacologia - 16B 

Laboratório de Parasitologia - 17B 

Laboratório de Urgência e Emergência 

Laboratório de Hematologia/Processos Patológicos - 19B 

Laboratório Morfofuncional  II  - 31A 

Laboratório Morfofuncional  I  - 26B 

Laboratório Morfofuncional   III - 23A 

Laboratórios de Habilidades Profissionais  - Consultórios - 

27B, 28B, 27A, 19A 

Laboratórios de Semiotecnica e Semiologia - 21 a 24 
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Laboratórios de Desenho - I, II, III, IV, VI, VII, VII - 20B, 61 e 

63C, 17D, 18D, 19D, 20D E 21D 

Laboratórios Multidisciplinares de Engenharia Ambiental - 2C 

Laboratório Multidisciplinar de Geotecnologias - 3D 

Laboratórios de Física I e II - 37D 

Laboratório de Física III - 38D 

Laboratório Multidisciplinar II - (Mecânica) - 02D 

Laboratório Multidisciplinar III -  (Automação, Robótica e 

Instrumentação) - 01D 

Laboratório Multidisciplinar I - (Eletrônica) - 10D 

Laboratórios Ateliê - 39, 40D 

Laboratório de Conforto Ambiental - 4D 

Laboratório Multiuso 41 e 49D 

Laboratório de Concreto 

Laboratório de Mecânica do Solo 

Laboratório de Maquetaria 

Canteiro de Obras 

Laboratório de Práticas Integrativas 

Laboratório de Cardiorrespiratória 

Laboratório de Biomecânica do Movimento 

Laboratório de Dermatologia e Estética 

Laboratório Pediatrofuncional 

Laboratório Multidisciplinar I – Núcleo de Práticas 

Laboratório Traumato 

Ortopedia/Desportiva/Neurofuncional/Reumatofuncional/Idoso 

Laboratório de Hidrocinesioterapia 

Laboratório Multidisciplinar de Odontologia I e II 

Laboratórios – Consultórios  

de Nutrição I, II, III, IV e V 

Laboratório de Editoração Eletrônica (Redação e Produção 

Gráfica) 

Laboratório de Produção Televisiva 

Laboratório de Áudio (Estúdio de Rádio) 

Laboratório - Ilha de Edição Não Linear 

Estúdio Fotográfico 

Agência Experimental 

Clínica de Odontologia 

Núcleo de Práticas Jurídicas 

Clínica de Nutrição 

Centro de Psicologia Aplicada 

Clínica de Fisioterapia 

Ambulatórios no Hospital do Açúcar 

Laboratório de Recursos Cinesiopterapêuticos e Funcionais 

Laboratório de Semiologia 
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Laboratório de Eletrotermofototerapia 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 

7.3 Biblioteca  

O Centro Universitário Tiradentes possui uma biblioteca central, denominada 

de Biblioteca Jacinto Uchôa de Mendonça e uma biblioteca setorial para o curso 

de Medicina, no bloco A.   O acervo da biblioteca está em consonância com as 

ementas das diferentes disciplinas oferecidas por todos os cursos de graduação 

e de pós-graduação. Seu objetivo é dar apoio aos programas de ensino, pesquisa 

e extensão da instituição, desenvolvendo-se de acordo com o planejamento da 

instituição e formando seu acervo. Está aberta à comunidade em geral para 

consultas e permite o empréstimo domiciliar aos usuários vinculados à 

Instituição, ou seja, os corpos discente, docente e técnico-administrativo da 

instituição. 

A Biblioteca da Unit/AL possui um Sistema Integrado de Biblioteca (SIB), 

disponibilizando acesso ao conteúdo digital de livros eletrônicos, periódicos, 

normas e outros recursos para comunidade acadêmica através da Biblioteca 

Virtual. É possível a consulta através do Magister as bases selecionadas dos 

cursos, o acesso é facilitado por meio da ferramenta EDS de Busca Integrada, 

que mostra os conteúdos impressos e digitais disponíveis sobre o assunto. 

 

7.3.1 Horário de funcionamento  

Quadro 11- Horário de funcionamento da Biblioteca 

Segunda a Sexta 07h30min às 22h 

Sábados 07h30min às 16h 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 

7.3.2 Estrutura física  

A Biblioteca Jacinto Uchôa de Mendonça - Situada no Campus Amélia 

Maria Uchoa, conta com uma área de 972 m², com ambientes de estudo em grupo, 
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estudo individual, laboratório de informática e multimeios, coleção de periódicos, 

área de administração, área técnica. 

Biblioteca Setorial de Medicina - Instalada no bloco A, com uma área 

de 158,66 m², em ambiente climatizado, com espaço para estudo e pesquisa, 

ambientes em grupo e estudo individual, laboratório de pesquisa com acesso à 

internet com acesso as diversas bases e acervo que atende ao Projeto 

Pedagógico do curso. 

A Biblioteca central e setoriais contam com ambientes de estudo em grupo, 

estudo individual, laboratório de informática, multimeios e coleção de periódicos. 

A Biblioteca Jacinto Uchôa de Mendonça disponibiliza recursos de acessibilidade, 

com espaço, tecnologia e acervo para atender pessoas com deficiência contando 

com equipamentos para ampliação de textos, software de leitura e livros sonoros 

na biblioteca inclusiva. Os espaços são dotados com: Sistema de ar condicionado; 

Sistema de iluminação de emergência; Sistema de segurança: circuito interno 

monitorado e portais magnéticos antifurto; sistema contra incêndio. A 

infraestrutura e os serviços prestados pela Biblioteca são periodicamente 

avaliados pela CPA. 

Os programas de treinamento de usuários e de competência em informação 

são ministrados pelos bibliotecários da rede que aplicam conteúdos voltados 

principalmente para os recursos de informação disponíveis nas bases de dados 

assinadas de periódicos científicos e livros eletrônicos. 

 

7.3.3 Acervo bibliográfico  

O acervo bibliográfico em setembro de 2018 apresentava um total de 

80.948 exemplares. A Biblioteca possibilita o acesso remoto às suas informações 

e serviços, permitindo a consulta em sua base bibliográfica e aos dados dos 

usuários. Também oferta serviços, tais como a renovação de empréstimos, a 

alteração da senha e sugestão de material para aquisição. A Biblioteca está 

estruturada para ampliar o acesso à informação on-line com a oferta de conteúdo 

em meio eletrônico e para a formação de usuários, habilitando-os na utilização de 

mecanismos de busca e dos meios de acesso disponíveis.  

A IES tem ampliado a disponibilização de conteúdo on-line com aquisição 

de ebooks, produção acadêmica, periódicos eletrônicos e a participação em redes 

de bibliotecas. Além disso, utiliza tecnologia de Informações em todos os 
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processos, através do Sistema Pergamum. Os programas de treinamento de 

usuários e de competência em informação, são ministrados pelos bibliotecários 

da rede, que aplicam conteúdos voltados principalmente para os recursos de 

informação disponíveis nas bases de dados assinadas de periódicos científicos e 

livros eletrônicos. 

Abaixo, segue gráfico com a evolução do número de exemplares da 

biblioteca, ilustrando a diretriz da IES no sentido de expansão de seu acervo físico. 

 
Gráfico 11-Evolução no número de exemplares entre 2010 – 2018. 

 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes – Setor Biblioteca 
 
 

7.3.4   Biblioteca Virtual 

A Unit/AL possui uma biblioteca virtual, que disponibiliza um acervo digital, 

permitindo acesso por meio de contrato. Todas as bases são assinadas pela 

Mantenedora. 

Livros eletrônicos -  6 bases 

 BID – BIBLIOTECA DIGITAL DA EDITORA FÓRUM - CONTENDO LIVROS E 

PERIÓDICOS DIGITAIS. 

 CENGAGE LEARNING -  LIVROS DIGITAIS DA EDITORA CENGAGE PARA ÁREA DE 

EXATAS, ENGENHARIAS E NEGÓCIOS. 

 EBRARY -  LIVROS EM OUTRAS LÍNGUAS INDICADOS NOS CURSOS (EXATAS). 

 E-volution -  Livros eletrônicos indicados nas bibliografias dos cursos 

 MINHA BIBLIOTECA – COM 8.490 TÍTULOS DE LIVROS ELETRÔNICOS DE VÁRIAS 

EDITORAS E EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO. 
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 BOOK CENTRAL -  LIVROS ELETRÔNICOS NACIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, DA 

EDITORA ATHENEU. 

Periódicos - 8 bases: 

 Academic Search Premier - Fornece texto completo de 4.700 

publicações 

 Revista dos Tribunais - Base de dados de pesquisa jurídica 

 Medline com textos completos 

 Dentistry & Oral Sciencies Source 

 BDR – BIBLIOTECA DIGITAL DE REVISTAS – REPRESENTA A CONSOLIDAÇÃO DO 

PORTFÓLIO DE REVISTAS JURÍDICAS E IOB. 

 BID – BIBLIOTECA DIGITAL DA EDITORA FORUM - CONTENDO LIVROS E 

PERIÓDICOS DIGITAIS. 

 Engineering Source 

 PORTAL PERIÓDICOS CAPES – O SIB COMO BIBLIOTECA PARTICIPANTE TEM 

ACESSO AS BASES DISPONÍVEIS NO PORTAL DA CAPES.  

 Dynamed - É uma ferramenta de referência clínica 

 UPTODATE - BASE DE INFORMAÇÕES MÉDICAS, BASEADA EM EVIDÊNCIAS, 

REVISADA POR PARES, PUBLICADA POR UMA COMPANHIA MÉDICA CHAMADA 

UPTODATE, INC. 

 

 

7.3.5   Política de manutenção e atualização do acervo  

Em sua política de expansão do acervo, a Instituição trabalha com a 

filosofia do orçamento participativo, alocando antecipadamente recursos para 

investimentos na ampliação e atualização do acervo, em consonância com a 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação, projetos de pesquisa, projetos de 

extensão, bem como demais atividades desenvolvidas no seio acadêmico. Toda 

a comunidade acadêmica tem acesso ao sistema on-line de sugestão de compra 

e acompanhamento do pedido disponível no sistema Pergamum. 

O Centro Universitário Tiradentes possui uma política de aquisição, 

expansão e atualização do acervo, que tem o objetivo de delinear e implementar 

critérios para aquisição, expansão e atualização do acervo da biblioteca. São 

objetivos dessa política servir como instrumento para planejar e acompanhar, o 

desenvolvimento do acervo, orientando a tomada de decisão quanto aos materiais 
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que devem ser adquiridos, mantidos ou descartados pela Biblioteca da Unidade 

de Informação; permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo em 

diversos formatos, em todas as áreas do conhecimento; e estabelecer critérios e 

prioridades de aquisição dos materiais. 

A estimativa do acervo bibliográfico para o período de vigência deste PDI 

está descrita nas tabelas a seguir: 

 

 
Tabela 15- Estimativa de expansão do acervo bibliográfico para o período 2019-2023. 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO 2019 2020  2021 2022 2023 

Títulos  65.000 75.000 78.000 81.000 85.000 

Exemplares 87.000 92.000 95.000 98.000 102.000 

Periódicos 132 216 276 348 348 

E-books 870 1.015 1.160 1.305 1.450 

Assinatura Eletrônica        

base de dados 
12 13 14 15 16 

 
 

Tabela 16- Estimativa de expansão do acervo bibliográfico para o período 2020-2023 
Campus Fora de sede Arapiraca. 

 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO 2020  2021 2022 2023 

Livros                        

(Títulos + exemplares) 
2.736 9.120 25.536 31.608 

Periódicos 36 84 120 120 

E-books 810 860 960 1.010 

Assinatura Eletrônica        

base de dados 
12 12 12 12 

 

A política de expansão e atualização do acervo das bibliotecas da Unit/AL 

está alicerçada na verificação semestral da bibliografia constante dos planos de 

ensino e na avaliação da demanda de estudantes pelo Sistema de Integrado de 

Biblioteca, docentes, coordenadores de cursos, NDE – Núcleo Docente 

Estruturante e seus órgãos colegiados, priorizando as aquisições constantes nos 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação e de pós-graduação. Durantes os 
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meses de maio e de novembro de cada ano, os cursos indicam as aquisições 

bibliográficas a serem adquiridas. Esse processo objetiva atender 

satisfatoriamente a proposta pedagógica prevista nos projetos pedagógicos de 

cada curso, bem como da instituição, em relação ao Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI). 

     A atualização do acervo bibliográfico, em prioridade, orienta-se pelas 

normativas: 

a) No caso da graduação, os professores do curso efetuam as sugestões, 

essas são aprovadas pelo NDE, e encaminhadas pela coordenação do 

curso para a Biblioteca da IES que efetua a aquisição, considerando um 

sistema integrado de aquisição; 

b) Na pós-graduação lato e stricto sensu, cabe aos colegiados, docentes e 

coordenação de curso, tendo em vista os projetos pedagógicos e as 

pesquisas em desenvolvimento, efetuar, por meio da Pró-reitoria 

de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, que efetua os encaminhamentos 

junto ao sistema integrado de biblioteca para a devida aquisição; 

c) Os docentes também podem solicitar a aquisição de bibliografia, por meio 

de encaminhamento e justificativa junto ao NDE e coordenação de curso; 

d) As aquisições são efetivadas, considerando a bibliografia básica e 

complementar de cada disciplina, bem como os periódicos seguem esta 

mesma sistemática; 

e) O número de volumes adquiridos e/ou o acesso virtual deve ser suficiente 

para atender aos alunos dos cursos de graduação e de pós-graduação, de 

forma a garantir a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão na IES. 

f) A bibliografia básica indicada, para cada curso a ser implantado, quando 

não existente, de forma física e/ou virtual, deve ser adquirida, 

gradativamente, sempre no semestre anterior ao programado, de acordo 

com o currículo do curso, no caso de bibliografia física. 

  
A política de expansão e atualização do acervo das bibliotecas da Unit/AL 

prevê também o aprimoramento em aspectos estruturais e tecnológicos, de 

acordo com o crescimento do número de alunos e acervo, conforme os seguintes 

aspectos:  

a) Balcão de atendimento;  
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b) Recepção e guarda volumes;  

c) Aumento de cabines para estudos em grupo;  

d) Ampliação do espaço destinado ao acervo bibliográfico;  

e) Ambientes multifuncionais para aprendizagem;  

f) Atualização dos recursos de informática e outros equipamentos em função 

da inovação tecnológica, para enriquecer a experiência do usuário e tornar 

os serviços mais amigáveis e eficientes. 

 

7.3.6 Dados quantitativos do acervo geral 

Tabela 17- Acervo da Biblioteca por área 

SIB -  SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS 

UNIT AL - Biblioteca Central Alagoas 

ACERVO IMPRESSO POR 

ÁREA DO CONHECIMENTO 
Livros Periódicos 

Bases 

de 

Dados 

  Títulos Exemplares Nacionais Estrangeiros   

Existentes em 2018           

1 - Ciências Exatas e da Terra 351 1747 6 2 1 

2 - Ciências Biológicas 176 1497 3 4 2 

3 - Engenharias 35 261     2 

4 - Ciências da Saúde 940 7767 46 11 3 

5 - Ciências Agrárias 12 63     0 

6 - Ciências Sociais Aplicadas 7.042 30.406 169 14 2 

7 - Ciências Humanas 1838 6845 38 3 1 

8 - Linguística, Letras e Artes 369 1591 8 1 1 

9 - Outros 124 1039 29 1 2 

Total 10887 51216 299 36 15 

  

Adquirido no 1º semestre de 

2019 
          

1- Ciências Exatas e da Terra 2 27       

3 - Engenharias 1 1       

4 - Ciências da Saúde 1 37       

6 - Ciências Sociais Aplicadas 131 611       

7- Ciências Humanas 1 12       

8 - Linguística, Letras e Artes 1 2       

9 - Outros           

Total 137 690 0 0   

TOTAL GERAL: 11024 51906 299 36 15 

Fonte: Pergamum maio/2019           
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UNIT AL - Biblioteca Mestrado  

Existentes em 2018           

1 - Ciências Exatas e da Terra 17 58       

3 - Engenharias 1 2       

6 - Ciências Sociais Aplicadas 99 347 2     

7 - Ciências Humanas 99 324 1     

8 - Linguística, Letras e Artes 10 38       

9 - Outros 5 19       

Total 231 788 3   15 

     

 
 

UNIT AL - Biblioteca Setorial das Engenharias  

ACERVO POR ÁREA DO 

CONHECIMENTO 
Livros Periódicos 

Bases 

de 

Dados 

  Títulos Exemplares Título Estrangeiros   

Existentes em 2018           

1 - Ciências Exatas e da Terra 454 5486 2   1 

2 - Ciências Biológicas 19 81 1 1 2 

3 - Engenharias 295 3198 17 3 2 

4 - Ciências da Saúde 2 52 1   3 

5 - Ciências Agrárias 14 84     0 

6 - Ciências Sociais Aplicadas 529 4105 12   2 

7 - Ciências Humanas 109 994 2   1 

8 - Linguística, Letras e Artes 154 1111     1 

9 - Outros 46 535 10 1 2 

Total 1622 15646 45 5 15 

  

Adquirido no 1º semestre de 

2019 
          

1- Ciências Exatas e da Terra 3 234       

2- Engenharias 4 85       

6 - Ciências Sociais Aplicadas 5 202       

8 - Linguística, Letras e Artes 1 25       

9 - Outros           

Total 13 546       

TOTAL GERAL: 1635 16192 45 5 15 

Fonte: Pergamum maio/2019           

  

UNIT AL - Biblioteca Setorial de Medicina 

ACERVO POR ÁREA DO 

CONHECIMENTO 
Livros Periódicos 

Bases 

de 

Dados 

  Títulos Exemplares Título Estrangeiros   
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Existentes em 2018           

1 - Ciências Exatas e da Terra 12 45 1   1 

2 - Ciências Biológicas 20 59     2 

3 - Engenharias 1 2     2 

4 - Ciências da Saúde 227 1712 18   3 

6 - Ciências Sociais Aplicadas 60 240 3   2 

7 - Ciências Humanas 33 164 2   1 

8 - Linguística, Letras e Artes 22 73     1 

9 - Outros 8 43 9   2 

Total 383 2338 33   15 

  

Adquirido no 1º semestre de 

2019 
          

4 - Ciências da Saúde           

Total 0 0       

TOTAL GERAL: 383 2338 33   15 

Fonte: Pergamum maio/2019           

Fonte: Centro Universitário Tiradentes- Setor Biblioteca 

 

7.3.7 Acervo de periódicos  

Anualmente, são renovadas as assinaturas de periódicos especializados 

impressos ou eletrônicos, de acordo com o conceito Qualis e indicação dos 

professores, coordenadores e avaliação dos colegiados dos cursos. As 

Bibliotecas mantêm as coleções por 3 (três) anos onde o curso é ministrado, e as 

coleções dos anos anteriores ficam arquivadas na Biblioteca Central. O acervo é 

ampliado com o acesso aos periódicos científicos das bases de dados assinadas 

e Periódicos Capes como participante. 

 

7.3.8 Usuários do sistema de bibliotecas da IES 

Quadro 12- Normas para utilização do acervo 

Categoria de 

usuário / tipo 

de material 

Aluno 

Graduação 

Aluno 

Pós-Graduação 
Docentes 

Pessoal 

Técnico- 

Administrativo 

Livros e material 

adicional 

07dias úteis até 

05 exemplares 

10 dias úteis até 

05 exemplares 

10 dias úteis até 

05 exemplares 

10 dias úteis até 

05 exemplares 

Mídias: 
02 dias úteis até 

02 exemplares 

02 dias úteis até 

02 exemplares 

02 dias úteis até 

03 exemplares 

02 dias úteis até 

03 exemplares 
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(música, filme e 

documentário) 

Folhetos 07 dias úteis até 

03 exemplares 

10 dias úteis até 

05 exemplares 

08 dias úteis até 

06 exemplares 

07 dias úteis até 

05 exemplares 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes - Setor Biblioteca 

 

7.3.9 Serviços oferecidos pela Biblioteca 

 Apoio em trabalhos acadêmicos - Padronização e normalização, 

segundo as normas da ABNT, dos trabalhos científicos realizados pelos 

alunos do Centro Universitário. 

 Base de dados por assinatura - A Biblioteca assina e disponibiliza bases 

de dados nas diversas áreas do conhecimento. 

 Bibliotecas digitais - O Sistema Integrado de Bibliotecas disponibiliza 

aos usuários através do site de pesquisa acervos digitais. 

 Consulta ao catálogo on-line - O acervo da Biblioteca pode ser 

consultado através do site: www.unit.br/biblioteca 

 Consulta local aberta à comunidade em geral: As Bibliotecas 

disponibilizam computadores para consulta de seus acervos tanto para 

estudantes e professores, como para a comunidade em geral. 

 Empréstimo domiciliar – O empréstimo domiciliar é restrito aos alunos, 

professores e pessoal técnico administrativo, a todos os itens do acervo, 

segundo as políticas estabelecidas pela Biblioteca Central, relativos a 

cada tipo de usuário. 

 Recepção aos calouros - No início letivo, as bibliotecas recebem os 

alunos calouros, promovendo a integração, apresentando seus serviços 

e normas através do vídeo institucional; visita monitorada e 

treinamentos específicos. 

 Renovação e reserva on-line - Os usuários do Sistema de Bibliotecas 

contam com a facilidade da renovação on-line de materiais.  

 Serviço de informação e documentação - Proporciona aos usuários a 

extensão do nosso acervo através de intercâmbios mantidos com outras 

instituições: 
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 COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica) junto a BIREME e ao 

IBICT – O programa permite a toda comunidade acadêmica e de 

pesquisa o acesso a documentos em todas as áreas do conhecimento, 

através de cópias de artigos de revistas técnico-científicas, teses e 

anais de congresso. Acesso através do site www.ibict.br. 

 SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos) - Serviço de 

comutação bibliográfica, integrado às fontes de informação da BVS, 

coordenado pela BIREME e operado em cooperação com bibliotecas 

cooperantes das Redes Nacionais de Informação em Ciências da 

Saúde dos países da América Latina e Caribe.  Tem como principal 

objetivo prover o acesso a documentos da área de ciências da saúde 

através do envio da cópia de documentos científicos e técnicos (artigos 

de revistas, capítulos de monografias, documentos não convencionais, 

etc) para usuários previamente registrados no SCAD.  

 Empréstimos entre bibliotecas - O EEB (Empréstimo Entre Bibliotecas) 

entre o Sistema de Bibliotecas tem a finalidade facilitar e estimular a 

pesquisa do usuário, que podem consultar materiais disponíveis em 

outros campus. 

 Capacitação na usabilidade dos recursos disponíveis - A Equipe de 

Bibliotecários promove capacitações aos docentes nas Jornadas 

pedagógicas e aos discentes quando da implantação de novos recursos 

e/ou quando solicitado. 

 
 

7.4 Recursos audiovisuais  

 O Centro Universitário Tiradentes também dispõe de um sistema de apoio 

tecnológico e de recursos audiovisuais. Com isso, oferece as condições 

necessárias de suporte para o desenvolvimento de formas de aprendizagem 

inovadoras, com a utilização de recursos audiovisuais em todo campus. Para o 

exercício do presente PDI, a IES permanecerá com sua política de melhoria e 

acréscimo quanto aos equipamentos e recursos audiovisuais para apoio das 

atividades didáticas e pedagógicas desenvolvidas. 

 A IES possui duas salas para videoconferência, com equipamentos de 

última geração e podem ser utilizadas pelos gestores ou pelos ou 



 

204 
 

docentes/discentes. As salas ficam localizadas no terceiro andar do bloco A e B. 

A  tabela a seguir apresenta o número de equipamentos disponíveis 

atualmente na Instituição. 

 
 

 
Tabela 18- Equipamentos audiovisuais 

TIPO DE RECURSO QUANTIDADE 

Caixa de Som 20 

Projetores (Datashow) 115 

Microfone com Fio 04 

Microfone sem Fio 08 

Microfone de Mesa 02 

Mesa de Som 07 

Amplificador 06 

TV 16 

TOTAL 216 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 

Para o período de vigência deste PDI, a Instituição planeja o crescimento e a 

melhoria na oferta de recursos audiovisuais, de maneira a oferecer condições 

adequadas para que seu corpo docente e pessoal técnico, possam a ter sua 

disposição aparatos tecnológicos que possibilitem o desenvolvimento de 

metodologias de aprendizagem inovadoras. Abaixo segue projeção de ampliação 

dos recursos audiovisuais para 2019 - 2023. 

 

Tabela 19- Projeção de ampliação 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Caixa de Som 25 30 34 22 23 

Projetores (Datashow) 120 135 145 38 45 

Microfone com Fio 4 5 5 6 6 

Microfone sem Fio 9 10 10 11 11 

Microfone de Mesa 3 3 4 4 4 

Mesa de Som 8 9 9 10 10 

Amplificador 6 7 7 8 8 

TV 20 22 25 27 30 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 
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7.5  Infraestrutura Tecnológica  

A Unit/AL possui uma moderna estrutura tecnológica, com 14 laboratórios de 

informática, 3 salas no modelo Tiradentes Learning Space, modelo esse 

produzido a partir de parceria com o Google (cada sala possui 36 Chromebook). 

Todas as salas de aula também possuem computadores ligados à rede internet e 

intranet, bem como equipamentos de projeção multimídia. A maioria dos 

laboratórios da IES, também dispõe de computador e projetor de multimídia.  

Para comunicação com os alunos, a instituição possui o sistema Magister e o 

Google for Education, que pode ser acessado tanto por computadores, como por 

smartphones. Com a Google for Education, além dos alunos e professores terem 

acesso a plataforma G Suite for Education, do Google. Os Chromebooks utilizados 

nas salas Tiradentes Learning Space, na Biblioteca e na sala dos professores, 

permite salvar arquivos em nuvem e já é utilizado por estudantes da Unit/AL, 

inclusive na realização de provas.  

O sistema Magister é dividido em duas partes: uma voltada para o estudante, 

e outra para os professores. Para os alunos, o portal traz uma série de serviços, 

como consulta de notas e faltas, efetuação de matrícula, consulta de grade 

curricular e disciplinas, verificação das avaliações realizadas sobre o curso pela 

CPA, e pagamento de mensalidades através da internet, sem que haja 

necessidade de deslocamento até os bancos.  

O Magister também possui uma seção exclusiva no portal para oportunidades 

de emprego e vagas de estágios, além de informações sobre eventos 

acadêmicos, palestras e cursos que ajudam no ensino das disciplinas oferecidas 

pelo Centro Universitário Tiradentes. O aluno também fazer o download do 

aplicativo Unit Mobile, que disponibiliza acesso ao Magister, onde podem ser 

consultadas informações como notas e faltas, avisos dos professores, protocolos, 

material de aula, entre outros serviços.  

A IES conta ainda com duas salas de videoconferência, utilizadas pela 

comunidade acadêmica e gestores, conforme agendamento junto ao DTI. 

Também conta no térreo do bloco D com uma sala de telepresença, que através 

de uma combinação de tecnologias e design, permite que os participantes 
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remotos possam se sentir como se estivesse todos na mesma sala, captando 

automaticamente com as câmeras móveis as falas dos participantes.  

A condição de infraestrutura e dos serviços ofertados nos laboratórios de 

informática, o serviço de internet via Wi-Fi e a funcionalidade do sistema Magister 

são objeto de avaliação pela CPA, que propicia informações para que o 

Departamento de tecnologia e Informática promova o aperfeiçoamento dos 

recursos de tecnologias de informação e comunicação da IES.  

Há 956 equipamentos de informática na IES, entre computadores, 

notebook e chromebook, sendo um total de computadores de 637 nas 

instalações acadêmicas e 319 nas administrativas.  

 

 

Tabela 20- Expansão projetada do número de computadores - período de 2019 a 2023. 

Area Número de equipamentos 

 
ANO I 

2019 

2018 

ANO II 
2020 

2019 

ANO III 
2021 

2020 

ANO IV 
2022 

2021 

ANO V 
2023 

2022 

Acadêmico 790 800 820 830 838 

Administrativo 340 360 370 380 400 

Total 1130 1160 1190 1210 1238 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 

Todo funcionamento da infraestrutura de tecnologia e informação da 

Unit/AL é garantido por meio de uma Usina Termoelétrica que funciona no campus 

da IES e oferta energia para todas as instalações e o contínuo funcionamento de 

todos os sistemas de informação e da infraestrutura de computadores, servidores, 

e demais equipamentos existentes na Instituição.  O sistema de geração da Usina 

Termo Elétrica da Unit/AL está integrado ao sistema Equatorial e é composto por 

cinco grupos geradores trifásicos, constituídos de motor diesel e gerador síncrono. 

O funcionamento da Usina pode ser manual ou automático e em Sistema de 

Emergência, estando uma equipe técnica habilitada para operar a mesma.  Em 

emergência, os grupos geradores entram em funcionamento para suprir o 

fornecimento de energia, durante os períodos de indisponibilidade de 

fornecimento pela concessionária. Desta forma, a cobertura de fornecimento de 

energia é garantida 24 horas, 7 dias por semana.  
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7.6  Plano de manutenção e atualização da infraestrutura física 

As políticas que compõem o plano de manutenção e atualização da 

infraestrutura física são integradas e se expressam em um documento próprio, 

denominado “Plano de Manutenção da Instituição”, que é composto por: política 

de patrimônio, política de serviços gerais, política de manutenção predial e 

refrigeração,  política de planejamento e realização de obras,  política de vistoria 

na estrutura do imóvel. Compreendem os procedimentos diversos que propiciam 

o pleno funcionamento da Instituição, em caráter preventivo, de manutenção e 

atualização, bem como de expansão da infraestrutura física, de forma a propiciar 

o desenvolvimento da Unit/AL.  

    Em síntese, conforme todos os procedimentos normativos, consideram-se: 

 Manutenção Preventiva – É uma série de procedimentos, ações, atividades 

ou diretrizes que podem, ou não, ser adotados para se evitar, ou minimizar 

a necessidade de uma manutenção corretiva. Adotar a manutenção 

preventiva significa introduzir o fator qualidade no serviço de manutenção. 

 Manutenção Corretiva Programada - É uma intervenção de manutenção, 

realizada a partir do diagnóstico (manutenção preventiva), de problema em 

equipamento e/ou estrutura física, antes da quebra. Outra característica 

dessa atividade é que a intervenção é realizada de forma programada e 

com o preparativo prévio dos recursos necessários à sua realização. 

             O desempenho do processo de manutenção corretiva deverá ser 

monitorado mensalmente, através dos indicadores de desempenho de 

atendimento, compreendendo: Manutenção Civil; Manutenção Elétrica; 

Manutenção Hidráulica; Manutenção de Refrigeração. Os itens de verificação, por 

status, estão disponíveis no sistema Service Manager, em que consta: Total de 

Solicitações Atendidas; Total de Solicitações em Aberto; Total de Solicitações não 

Atendidas. 

       O Setor de Patrimônio do Centro Universitário Tiradentes tem o objetivo 

de coordenar, controlar e orientar os processos relacionados à 

movimentação, manutenção e conservação de bens patrimoniais. Essa 

política visa padronizar os procedimentos relacionados ao Controle 

Patrimonial, ao Transporte de Carga e à Manutenção de Ativos. Para 
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manutenção corretiva de equipamentos abre-se chamado, de acordo com os 

procedimentos previstos no Plano, compreendendo levantamento de orçamentos, 

quando necessário utilizar a manutenção externa; quando se trata de assistência 

técnica com um fornecedor específico e/ou que possuam um custo elevado para 

levantamento de orçamento, pode ser considerado apenas um orçamento. 

         As vistorias técnicas na estrutura de imóveis são realizadas considerando o 

atendendo das normas técnicas e dentro dos padrões de qualidade da Instituição 

e tem caráter preventivo e de correção, resultando em registro em sistema, com 

parecer e providências em caso da manutenção corretiva, a fim de se efetuar as 

reformas e/ou reparos necessários. Na solicitação deverá ser descrito qual a 

finalidade e justificativa para realização desta atividade, bem como a necessidade 

de vistorias auxiliares na parte elétrica, refrigeração, incêndio e outros. Durante a 

visita técnica as patologias e/ou não conformidades encontradas deverão ser 

registradas, para elaboração do relatório de vistoria do imóvel, o que vai nortear 

a manutenção corretiva. 

 

7.7 Atualização, manutenção e conservação dos equipamentos de 

informática 

A manutenção dos equipamentos de informática é realizada através de 

contrato com empresa terceirizada, responsável por conserto e troca de hardware 

e software da área acadêmica e área administrativa, com disponibilização de 

funcionários nos 03 turnos para atender a demanda da Instituição. É 

responsabilidade dos colaboradores do DTI a supervisão dos serviços realizados 

pelas empresas terceirizadas na área de informática.  

Os equipamentos são verificados semanalmente, em cronograma 

agendado internamente no setor, para manter sua integridade física e digital 

preservada. Os principais softwares e recursos que compõem as máquinas 

também estão sempre sendo atualizados.  

As manutenções são realizadas de acordo com a política de manutenção 

da Instituição com base nos seguintes parâmetros: 

• preventiva: realizar ações rotineiras com o objetivo de prevenir possíveis 

erros ou mesmo de corrigi-los antes que tomem proporções maiores; 
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• preditiva: quando algum equipamento já possuir um histórico problemático, 

é realizado um planejamento a fim de antecipar a ocorrência do mesmo; 

• corretiva: realizar manutenção com o simples objetivo de contornar o 

problema e assegurar o funcionamento das máquinas no menor tempo 

possível; 

Os equipamentos disponíveis aos colaboradores são de propriedade da 

Unit/AL, cabendo a cada um utilizá-los e manuseá-los corretamente para as 

atividades de interesse da instituição, bem como cumprir as recomendações 

constantes nos procedimentos operacionais fornecidos pelas gerências 

responsáveis. 

Tais equipamentos são periodicamente substituídos, entre 3 a 4 anos de uso, 

por versões mais atualizadas, pela IES. Ainda é possível ocorrer substituições fora 

do prazo, mediante acordo comum entre as partes necessitantes e o 

Departamento de Tecnologia da Unit/AL, em conjunto com sua gestão. 

Os sistemas e computadores têm versões do software antivírus instalados, 

ativadas e atualizadas permanentemente. As especificações de manutenção são 

elaboradas visando o máximo aproveitamento do horário do colaborador, assim 

como da prioridade de cada setor. Dentre ela, listamos: 

• os colaboradores devem informar a necessidade de visita técnica por 

meio da criação de chamados, através da Intranet, salvo exceção quando 

o computador não se encontra disponível para tal operação. 

• é vedada a abertura ou o manuseio de computadores ou outros 

equipamentos de informática para qualquer tipo de reparo que não seja 

realizado por um técnico do DTI ou por terceiros devidamente contratados 

para o serviço. 

• as manutenções podem ser previamente agendadas de acordo com o 

calendário da instituição, como também mediante acordo com setores 

específicos, os quais estão em constante utilização e atendimento, como 

DAAF e Biblioteca. 

• os técnicos responsáveis pela realização das manutenções têm o livre 

arbítrio de optar por uma nova inspeção, caso o mesmo já tenha observado 

um histórico de incidentes direcionados a um setor ou equipamento 

específico. 
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• O técnico que realizar o atendimento e solução do problema deverá, sem 

exceção, inserir os dados do mesmo no sistema de patrimônio do DTI, com 

a finalidade de gerar relatórios mensalmente e apurar as principais causas 

e soluções encontradas. 

• quando o técnico identificar uso incorreto do equipamento ou o mesmo 

avariado, deverá entrar em contato imediatamente com algum responsável 

do DTI para comunicar o ocorrido. 

A reposição dos materiais de consumo é compatível com a demanda das 

atividades realizadas em cada semestre. A conservação e atualização dos 

equipamentos são feitas a partir de uma análise periódica dos funcionários da 

própria Instituição, os quais verificam a necessidade de se adquirir novos 

equipamentos e/ou atualizar os existentes. A atualização dos softwares é feita 

também através de análise periódica dos funcionários, consideradas as sugestões 

de docentes que utilizam os laboratórios de informática como suporte para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

O Departamento de Tecnologia e Informação (DTI) é o setor responsável 

pela condução do Plano de Contingência para a área de tecnologia da informação, 

que constitui um conjunto de procedimentos e normas que garantem que os 

sistemas, mesmo após um desastre ou uma ocorrência de falha nos sistemas, 

propicie que a normatização e a precisão na resolução sejam efetivadas no menor 

tempo possível. O Plano de Contingência tem por objetivo prevenir e ou minimizar 

as eventuais ocorrências, que possam impactar nos serviços oferecidos aos 

usuários da instituição, mantendo a continuidade e a qualidade do funcionamento 

do mesmo. A IES possui uma central de acompanhamento de todos os sistemas 

e equipamentos, sendo esses monitorados 24h por dia e 7 dias por semana.  

O DTI conta com um serviço de ServiceDesk para os atendimentos aos 

usuários da instituição. É através desse serviço que ocorre o registro, a 

classificação e o direcionamento de todos os incidentes referentes aos sistemas 

e aos equipamentos.  

 

7.8 Infraestrutura e acessibilidade para pessoas com deficiência 

O Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL, ciente de sua responsabilidade 

social e comprometido com as oportunidades educacionais, procura promover a 

acessibilidade e a inclusão, criando condições favoráveis ao atendimento desse 
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segmento. Considerando a importância da acessibilidade voltada à inclusão plena 

dos estudantes com necessidades de atendimento diferenciado, toda a área do 

Campus garante acessibilidade ao pedestre através de calçadas com rampas 

acessíveis, piso tátil direcional e alerta. O estacionamento possui vagas 

preferenciais para idosos, gestantes e cadeirantes, estas devidamente sinalizadas 

e adaptadas com rampas de acesso para garantir a oportunidade do uso 

equitativo.  

Partindo do pressuposto de que a disponibilização de diversos serviços de 

forma integradora tende a levar a praticidade para o dia a dia e sanar as 

necessidades complementares do usuário, o Mini Shopping do Centro 

Universitário disponibiliza diferentes tipos de serviços e setores para atendimento 

ao público. O acesso ao local pode ser feito através de rampa acessível ou 

escada, de forma a eliminar qualquer barreira para a utilização do local.  O local 

também conta com poltronas exclusivas para obesos. 

Os setores de atendimento ao público têm o intuito de garantir o acesso e 

a permanência e circulação dos discentes nos ambientes de forma segura e 

igualitária, removendo toda e qualquer barreira no alcance da comunicação e 

informação. Nesse contexto, visando o melhor atendimento para todos os nossos 

discentes, disponibilizamos o atendimento preferencial com balcão acessível de 

forma que garanta o uso equitativo do nosso público aos serviços ofertados. 

Nossas salas de aula, laboratórios, clínicas de atendimento e Núcleo de 

Prática Jurídica possuem instalações compatíveis com a estrutura organizacional 

do Centro Universitário Tiradentes, bem como instalações que disponibilizam as 

condições necessárias ao desenvolvimento das funções administrativas do Curso 

bem como ao atendimento aos alunos e professores. 

 Todas as salas possuem portas com dimensões previstas na NBR 9050 

para garantir o acesso dos usuários aos ambientes com segurança, as mesmas 

também possuem isolamento acústico, são climatizadas e possuem mobiliários 

específicos em relação ao tipo de uso para que assim possam atender a sua 

função.  

Através do piso tátil direcional e alerta nos corredores, é possível ter acesso 

a cada sala e ambiente, os quais também podem ser identificados por sua 

simbologia visual através das placas em braile que dão mais eficácia na 

comunicação da informação. 
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As instalações sanitárias, destinadas aos docentes, discentes e ao público 

visitante em geral, são amplas e em quantidades suficientes. Cada andar e bloco 

também possuem um WC acessível e adaptado a pessoas com deficiência, estes 

também possuem identificação visual através do uso de simbologias e placas em 

braile. 

Para cumprir com seu compromisso de inclusão social, o Núcleo de 

Acessibilidade da instituição efetuou um Plano de Acessibilidade que está 

estruturado em eixos que articulam, integram e complementam as ações do 

Centro Universitário Tiradentes na busca de tornar-se uma IES ainda mais 

acessível e inclusiva. 

Para a efetivação desse Plano, o mesmo está divido em três eixos, a saber: 

 Eixo da Acessibilidade Arquitetônica; 

 Eixo da Acessibilidade Comunicacional e Pedagógica 

 Eixo da Acessibilidade Atitudinal 

O Centro Universitário Tiradentes adota as seguintes iniciativas para as 

pessoas com deficiência, conforme sua estrutura de planejamento do Plano de 

Acessibilidade: Para o segmento de pessoas com deficiência-mobilidade 

reduzida, proporciona: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo 

(eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas em estacionamentos 

nas proximidades das unidades de serviços; rampas com corrimãos, facilitando a 

circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros adaptados com espaço 

suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas 

paredes dos banheiros; lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura 

acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

A instituição também oferece condições adequadas de acessibilidade e 

atendimento prioritário, imediato e diferenciadas para utilização, com segurança e 

autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos da IES em 

edificações, nos serviços prestados, dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação. 

 

7.9     Espaços de convivência e de alimentação   

 No Centro Universitário Tiradentes existem áreas de convivência em 

diferentes partes do campus. A principal área e de alimentação localiza-se no mini 

shopping. Trata-se de um espaço que contempla além da infraestrutura de 
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alimentação e serviços da IES, áreas para o desenvolvimento de atividades 

culturais e de lazer. Possui uma área de convivência de 1.097m2, onde são 

disponibilizados serviços de alimentação com 04 lojas, 01 Papelaria, Banco 1 PAB 

(atendimento bancário), 01 quiosques de açaí. Além dos estabelecimentos de 

alimentação localizados no espaço do mini shopping, existem também duas 

outras lanchonetes: no térreo do bloco C e no térreo do bloco D. Há também um 

restaurante/lanchonete ao lado do bloco S. No Hospital Veredas, onde são 

desenvolvidas as atividades do internato do curso de Medicina, também existe um 

espaço para convivência dos estudantes  

A área do mini shopping possui 139 mesas e 556 cadeiras e é utilizada 

para apresentações culturais e artísticas promovidas pela instituição. Nos térreos 

do bloco A, B, C e D, há duas áreas de convivência, com mesas, sofás, cadeiras. 

Também existe uma área para convivência localizada na área externa em frente 

ao bloco B, onde há um espaço ajardinado de 120,00 m2, com mesas e cadeiras. 

Já no terraço do bloco C foi disponibilizada uma área de convivência para que os 

colaboradores da Instituição possam utilizar para refeições e descanso, equipado 

com TV, mesas, cadeiras, sofá, geladeira e micro-ondas. 

 

Figura 25- Área do mini shopping 

 

Figura 26- Área do mini shopping 

 

Fonte: Centro Universitário Tiradentes              Fonte: Centro Universitário Tiradentes    

       

                         Figura 27- Área de convivência do Hospital Veredas 
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Fonte: Centro Universitário Tiradentes 

 
 

Figura 28- Área em frente ao bloco B 

 
Fonte: Centro Universitário Tiradentes 
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