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APRESENTAÇÃO 

 

 Na medida em que se está implementando o Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves – UNIPTAN, mantido pelo Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves Ltda., surge a necessidade de explicitar sua missão e 

objetivos estratégicos, procurando manter as premissas do escopo filosófico-ideológico e 

técnico-científico que embasam as instituições brasileiras de ensino superior e norteiam 

o processo de desenvolvimento institucional em curso deste Instituto, respeitando as 

peculiaridades dessa unidade de ensino em função das características e demandas de 

sua área de inserção e abrangência.  

 Este PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2021 do UNIPTAN 

resulta de um processo de avaliação institucional desenvolvido junto às lideranças 

acadêmicas e técnicas da instituição de ensino em ação articulada com a sua 

mantenedora, com o propósito de contextualizar este Instituto, refletindo, num primeiro 

momento, sobre o que somos e quais os compromissos internos e externos para projetar 

aonde queremos ir, e, em seguida, detectando os fatores facilitados e pontos críticos de 

onde estamos: no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão administrativa, traçando 

a trajetória de como iremos para atingir aonde desejamos chegar. 

 Há um compromisso dos participantes – atual Direção Geral do IPTAN e futura 

Reitoria do UNIPTAN e seu grupo de colaboradores – desse trabalho em dar 

continuidade a esse processo integrado de planejamento e gestão compartilhada em 

cursos no UNIPTAN, ou seja, a implantação e retroalimentação deste documento estão 

sendo delineadas, centrando-se na metodologia do planejamento estratégico, a partir do 

realinhamento de cenários alternativos abertos sobre o presente e o futuro próximo do 

ensino superior e desta IES em particular, e de suas áreas de inserção e influência, 

evidenciando oportunidades e ameaças do mercado, articuladas com os pontos fortes, 

fracos e neutros da organização em suas múltiplas vertentes: ensino, pesquisa, 

extensão e gestão acadêmica, a fim de legitimar e/ou incrementar linhas de ação 

estratégicas a serem implementadas no quinquênio 2017–2021. 

 Embora este Plano já norteie as ações do UNIPTAN no momento atual, passará 

por um processo de validação junto aos diversos segmentos da comunidade acadêmica 

e aos parceiros externos estáveis. 

  Ao concluir este Plano de Desenvolvimento Institucional, constata-se a satisfação 

dos seus autores – mantenedores, dirigentes, docentes, técnico-administrativos, 
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discentes e parceiros institucionais – por estarem participando da construção do 

UNIPTAN, lançando as bases de uma instituição comprometida com a formação de 

profissionais-cidadãos empreendedores aptos a intervir nos rumos da sociedade, 

buscando manter a ética, a justiça e a equidade, valores indispensáveis ao 

desenvolvimento com sustentabilidade político-cultural e socioeconômica.  

   

 

São João del-Rei - MG, maio de 2016. 
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 
2017 – 2021 

 
1. PERFIL INSTITUCIONAL 
 

1.1. Histórico da instituição 

 

 O Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves, com 

sede e foro na cidade de São João del-Rei, Estado de Minas Gerais, criado por iniciativa 

particular do odontólogo Afrânio Arnaldo de Sousa e da professora Especialista em 

História Ilda Rosa de Souza Cunha, situado na rua Salomão de Souza, nº 10, Bairro 

Matosinhos, cidade de São João del-Rei, Estado de Minas Gerais, CGC 

03.219.494/0001-98, é um estabelecimento de ensino superior mantido pela entidade 

Instituto de Ensino Superior Presidente Tancredo de Almeida Neves  Ltda., regido pela 

legislação federal e estadual, pelo contrato social da entidade mantenedora e pelas 

normas do regimento interno do Instituto. 

  Deu-se a criação do Instituto ao se considerarem os trezentos anos de 

história da cidade de São João del-Rei e região, marcada por fatos, acontecimentos, 

personalidades, crenças, religiosidade e locais que rememoram a vida de luta por 

conhecimento, autonomia e liberdade de seu povo. Sendo assim, faremos uma 

retrospectiva histórica de São João del-Rei. 

 Desde 1674, bandeirantes paulistas começaram a devassar de sul a norte o 

território que, em consequência de suas ricas jazidas auríferas, viria a chamar-se Minas 

Gerais. 

 Nos últimos anos daquela centúria, Tomé Portes del-Rei, com familiares e 

escravos, decidiu-se por permanecer a meio caminho, à margem esquerda do Rio das 

Mortes, no local denominado Porto Real da Passagem, dando, assim, início ao 

povoamento dessa região. Tomé Portes, depois da descoberta do ouro em 1702 na 

Ponta do Morro, onde surgiu, em consequência, o Arraial de Santo Antônio, depois Vila 

de São José del-Rei e cidade de Tiradentes, morreu assassinado por alguns de seus 

escravos. Sucedeu-lhe como autoridade local e guarda-mor, na passagem do rio, o seu 

genro, Antônio Garcia da Cunha, sob cuja jurisdição, entre os anos de 1704 e 1705, 

foram descobertos os depósitos auríferos das encostas hoje ditas Alto da Mercês e 

Senhor dos Montes. 
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 Acorreram logo para as imediações paulistas e forasteiros. Tinha início o 

Arraial de Nossa Senhora do Pilar do Rio das Mortes, que ficou sendo o Arraial Novo em 

oposição ao de Santo Antônio, então Arraial Velho. 

 Por sua importância regional e sua posição estratégica, o Arraial de Nossa 

Senhora do Pilar foi, no dia 08 de dezembro de 1713, elevado à condição de Vila, com o 

nome de São João del-Rei. 

 Graças à sua privilegiada posição geográfica, no entroncamento de vários 

caminhos, e fundamentada numa economia escravista diversificada, a Vila assistiu à 

implantação das estruturas eclesiásticas e civis, tornando-se, no século primeiro de sua 

história, importante polo social e cultural daquilo que se convencionou chamar de 

Barroco Mineiro. 

 As instituições aqui implantadas refletiram a divisão social. Irmandades 

específicas de brancos trataram logo de construir seus suntuosos templos, com duas 

torres, num belíssimo e imponente estilo barroco: Igreja Nossa Senhora do Pilar, Igreja 

de São Francisco de Assis, Igreja Nossa Senhora do Carmo; paralelamente, fizeram o 

mesmo os negros, em igrejas mais simples e singelas,com uma única torre: Igreja Nossa 

Senhora do Rosário (as duas torres atuais são uma inovação de 1936), Igreja de São 

Gonçalo Garcia e Igreja de Nossa Senhora das Mercês. 

 Iniciaram-se aqui, no século XVIII, outras tradições, tais como: a Caza da 

Ópera, a Santa Casa da Misericórdia, a Aula Régia de Latim, as Bandas de Música e as 

duas orquestras:Lyra Sãojoanense e Ribeiro Bastos. 

 Na construção civil, o século XVIII deixou suas marcas nas ruas centrais, num 

típico casario que, ainda hoje, pode ser observado na Rua Santo Antônio, Rua Direita e 

adjacências. 

 O século XVIII são-joanense começou embalado pela riqueza da mineração e 

terminou por deixar-nos duas admiráveis pontes de pedras de estilo romano, tendo o 

seu final envolvido na tristeza do fracasso da Inconfidência Mineira, cujo líder, 

Tiradentes, morreu na forca em 1792, no Rio de Janeiro. 

 Mas o nome de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, permanece como 

o mais ilustre nativo na região daquele século que teve como símbolo o pelourinho, 

erguido na Vila, em 1713. 

 A decadência da mineração que, para outras localidades, representou uma 

parada no tempo, não teve igual efeito em São João del-Rei, que soube encontrar nas 

demais atividades agrícolas, pecuaristas e comerciais os recursos econômicos para 
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prosseguir no seu desenvolvimento. Assim, no século XIX, século imperial, a Vila, que 

se tornaria cidade em 1838, teve igualmente importantes momentos sociais, políticos e 

culturais. 

 A título de curiosidade é de se lembrar que aos 30 de janeiro de 1832, em 

resposta ao apelo da Câmara de São João del-Rei de aqui se criar um colégio, o 

Conselho Geral da Província, louvando o zelo da Câmara e reconhecendo a justiça de 

seu pedido, prometia insistir não só pela criação das “cadeiras dos estudos 

preparatórios, como também das que constituíam os dois anos do Curso Jurídico”, e 

ainda, “pela criação, na Vila, de uma academia Médico-Cirúrgica”.  Tal era, por esse 

tempo, o relevo de São João del-Rei no setor da instrução, que, ao se discutir no 

Parlamento, em 1827, o projeto de criação de universidades, Bernardo Pereira de 

Vasconcelos, consoante informa o Ministro Alfredo Valadão, pugnou por que São João 

del-Rei, com preferência sobre São Paulo, fosse sede de uma delas. 

 São João del-Rei destacou-se na causa da emancipação da Colônia em 1822 

e em 1831, quando da abdicação do primeiro Imperador, que por duas vezes estivera na 

Vila. Foi capital da Província em 1833, quando da rebelião militar de Ouro Preto, e palco 

da Revolução Liberal de 1842. Fez-se representar, por seus voluntários, na Guerra do 

Paraguai e postou-se conservadoramente na causa abolicionista e republicana. 

 Culturalmente, persistiu no século XIX o espírito conservador na construção 

de casarões e sobrados, na composição de partituras musicais, caracteristicamente 

barrocas e em diversas outras iniciativas pioneiras. Assim, em 1837, deu-se a criação da 

Biblioteca Pública por Batista Caetano de Almeida; em 1860, a fundação da primeira 

“Casa Bancária” da Província; em 1881 a inauguração da Estrada de Ferro Oeste de 

Minas; e em 1891 a instalação da Fábrica Têxtil Sãojoanense. 

 O século XIX foi marcado também pela criação de vários estabelecimentos de 

ensino, como Colégio Durval, o Colégio São José, o Colégio da Conceição, o Externato 

e a Escola Normal de São João del-Rei, a Escola João dos Santos, o Colégio Maciel e o 

Colégio Nossa Senhora das Dores. 

 Tal como o século XVIII, também o século XIX perenizou o nome de um 

insigne são-joanense, o do genial compositor Padre José Maria Xavier, e legou-se um 

monumento simbólico, o Chafariz da Legalidade de 1834. 

 O século XX, terceiro da história de São João del-Rei, inicia-se com a 

substituição dos antigos lampiões de azeite e querosene pelos postes de energia elétrica 
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que fizeram surgir as nossas indústrias, prevalecendo-se, inicialmente, as fábricas 

têxteis de fiação e tecelagem. 

 É desse século republicano a fama educacional de quatro grandes colégios 

de alunos internos e externos: a Escola Normal Nossa Senhora das Dores, o Ginásio 

Santo Antônio, o Instituto Padre Machado e o Colégio São João. 

 Passada a época dos grandes internatos, todos eles fecharam suas portas 

deixando na cidade os seus imponentes edifícios, dois dos quais constituem, campi da 

UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei. A criação desta universidade e a do 

UNIPTAN fecham o século XX, culminando com a educação universitária, uma de 

nossas melhores tradições iniciadas documentadamente em 1774, com a Aula Régia de 

Latim. 

 Aos 08 de dezembro de 1942, no morro do Senhor dos Montes, ergueu-se 

majestoso o monumento em bronze ao Cristo Redentor, símbolo deste século, que teve 

no grande estadista Tancredo de Almeida Neves o nome mais importante na galeria de 

são-joanenses mundialmente conhecidos. 

 Nascido em São João del-Rei em 1910, Tancredo de Almeida Neves, homem 

de grandes conhecimentos, ocupou cargos importantes como: 

 em nível municipal: Promotor da Comarca de São João del-Rei, quando evidenciou 

profundos conhecimentos jurídicos, amor à verdade e abnegação ao cumprimento de 

suas obrigações funcionais: advogado; vereador e sócio-fundador da Academia de 

Letras de São João del-Rei; 

 em nível estadual: Deputado Estadual, tendo sido o relator da Constituinte Mineira 

de 1947; Secretário de Finanças e Governador de Minas Gerias; 

 em nível federal: Deputado Federal; Ministro da Justiça; Primeiro Ministro; ocupou 

a Pasta da Fazenda; Senador; concorreu à Presidência da República e foi eleito, 

acontecimento que sacudiu a alma cívica nacional, abrindo caminho para a entrada do 

Brasil no regime democrático. Na campanha pelas “Eleições Diretas”, arrastou multidões 

entusiásticas. O estadista Tancredo de Almeida Neves transformou-se em símbolo das 

esperanças maiores da gente brasileira. 

 No dia 21 de abril de 1985, o Brasil inteiro chorou a morte daquele que 

encarnou, na sua personalidade, a esperança de melhores dias para milhões de 

brasileiros. 
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  São João del-Rei se estende por sobre as encostas que, descendo da Serra 

do Lenheiro, de um lado, e do altos montes do Bonfim, do outro, encontra-se no vale das 

águas do Córrego do Lenheiro. 

 Embelezam-na, nos largos e ruas, suntuosos templos barrocos, fidalgos 

edifícios coloniais, imponentes edificações ecléticas e belas construções domiciliares. 

Dir-se-ia que, aqui, passado e presente se juntam para a grandiosa obra de um radiante 

futuro. Cercam-nos sítios pitorescos que os acidentes da natureza caprichosamente 

desenham. 

 Hoje a cidade se estende por numerosos bairros. Abriga mais de 80 mil 

habitantes, podendo encontrar na indústria do turismo uma fonte promissora de recursos 

para continuar sendo, no século XXI, uma das mais importantes cidades mineiras. Para 

tanto terá de aprender a se conhecer, amar e preservar tudo aquilo que as gerações 

passadas lhe deixaram de mais precioso: suas igrejas e irmandades, suas tradições 

religiosas e folclóricas, suas orquestras e bandas musicais, suas edificações coloniais e 

ecléticas, suas pontes de pedras e monumentos antigos, sua Serra do Lenheiro e Casa 

da Pedra, suas torres e sinos com sua linguagem peculiar, a Estrada Real, a Fazenda 

do Pombal. 

               Enriquece-a também a vizinhança de cidades igualmente famosas por suas 

belezas naturais – riquezas e muitas histórias, podendo citar Prados e Dores de 

Campos, com o comércio de couro; Resende Costa e Coronel Xavier Chaves, com as 

colchas e toalhas tecidas e bordadas; Tiradentes, famosa pelo seu variado artesanato 

(PALHARES, 2011). 

                                                                                                                                                                 
1.1.1. Breve histórico do UNIPTAN                                                                                                                                                              
 

  A proposta de criação do UNIPTAN – Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves – surgiu em 2016, ao se considerar o crescente número de 

autorizações e reconhecimentos de cursos superiores do IPTAN, bem como para 

atender a uma crescente demanda em termos de ensino, pesquisa e extensão na cidade 

de São João del-Rei e toda a região de Campo das Vertentes. Foi uma proposta da 

própria mantenedora, acolhida com satisfação e empenho por toda a comunidade 

acadêmica da Instituição. 

 O IPTAN oferece à sociedade, atualmente, os cursos de graduação em 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (licenciatura), Educação 
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Física (bacharelado), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 

Geografia, Gestão da Tecnologia da Informação, Medicina, Odontologia, Pedagogia e 

Turismo, tendo como objetivo formar profissionais de nível superior qualificados para o 

desempenho de diversas funções na sociedade. O Instituto está comprometido na busca 

de um aperfeiçoamento contínuo e para a permanente inserção dos educandos no 

mercado de trabalho e o exercício pleno da cidadania. 

  O Instituto é regido por decisões tomadas a partir do seu Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CONSEPE, órgão deliberativo que tem como membros: 

diretores, coordenadores, docentes, discentes e representantes da comunidade externa.              

Em relação aos atos legais que merecem destaque, o IPTAN obteve em seu 

recredenciamento institucional, realizado pelo Ministério  da  Educação  –  MEC, no 

primeiro semestre de 2011, o Conceito 4, tendo como uma das fases de avaliação a 

visita in loco, demonstrando a qualidade vigente no Instituto. 

 Enfim, outros cursos de graduação, além da pós-graduação, serão oferecidos 

pelo Instituto, com o objetivo de cumprir um amplo planejamento acadêmico e consolidar 

a sua atuação na região do Campo das Vertentes, cujas metas de médio prazo se 

encontram em fase de concretização e cujos resultados estarão, oportunamente, 

disponíveis a toda a comunidade regional.  

 
1.2. Inserção regional 
 

1.2.1. Características socioeconômicas regionais 

 

 O UNIPTAN se situa em uma das mais vigorosas regiões brasileiras – região 

Sudeste. O Estado de Minas Gerais, um dos maiores e mais importantes Estados 

brasileiros, tem características singulares, pelo seu potencial econômico, pelas suas 

tradições, pela cultura regional, por sua importância política, pela sua estrutura 

educacional e, sobretudo, por sua gente. 

 A inserção de Minas Gerais na região Sudeste do País, com extensas linhas 

fronteiriças com outros Estados-líderes que têm alavancado o processo de 

desenvolvimento nacional, confere ao Estado a responsabilidade de buscar seu 

crescimento e afirmar seus valores, preparando seus quadros e instituições para as 

novas matrizes do desenvolvimento mundial. O UNIPTAN procurou distribuir 

geograficamente suas instituições de ensino superior de forma estratégica, para 

contribuir com o desenvolvimento do Estado.  
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 O Estado de Minas Gerais tem um número expressivo de municípios (855), 

com os quais distribui as responsabilidades sócio-econômico-político-administrativas. 

Seu produto interno bruto corresponde a 10% do PIB nacional. Per capita, o PIB mineiro 

equivale à média nacional. O Estado é responsável, atualmente, por mais de 12% das 

exportações do Brasil. Divide-se entre os setores: agropecuário (24%), comércio de 

mercadorias (13%), indústria de transformação (12%), prestação de serviços (19%), 

atividades sociais (10%), construção civil (7%), entre os mais significativos.  

 A população economicamente ativa de Minas Gerais corresponde a 10% do 

total do país, com esperança de vida ao nascer de 74 anos para as mulheres, 67 anos 

para os homens e taxa de mortalidade infantil de 26 para mil nascidos vivos. Cerca de 

30% da população mineira tem menos de 24 anos de idade, o que evidencia o potencial 

de demanda por educação nos próximos anos, sobretudo se se considerar que a região 

Sudeste tem grau de urbanização de mais de 90% (em Minas Gerais é de cerca de 82%, 

crescendo na região metropolitana para mais de 92%) (MINAS GERAIS, 2010). 

 

1.2.2. A região de inserção do Centro Universitário Presidente Tancredo de 
Almeida Neves – UNIPTAN 

 

 A mesorregião do Campo das Vertentes é uma das doze que compõem o 

estado de Minas Gerais. Formada por 36 municípios, divide-se em três microrregiões: 

Barbacena, Lavras e São João del-Rei, que possuem 12.563,667 quilômetros quadrados 

de extensão territorial. Sua população média é de 506.007 habitantes, gerando uma 

densidade demográfica de 43,46 habitantes por quilômetro quadrado. O Campo das 

Vertentes possui IDH médio de 0,775, PIB em torno de R$ 2.958.033.146,00 (IBGE, 

2010) e PIB per capita em torno de R$ 5.586,23. A região tem como mesorregiões 

limítrofes a região metropolitana de Belo Horizonte, Oeste de Minas, Sul de Minas e 

Zona da Mata, sendo considerada, devido a essa característica, ponto estratégico no 

Estado. 

 Nesse contexto, como uma das principais cidades do Campo das Vertentes, 

encontra-se São João del-Rei. Cidade histórica, distante 180 quilômetros da capital do 

Estado, Belo Horizonte, foi elevada à categoria de vila em 1713, recebendo então o 

nome de São João del-Rei, em homenagem a D. João V, rei de Portugal, e a Tomé 

Portes del-Rei, um bandeirante paulista considerado seu fundador. Atualmente, tem 
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cerca de 85.000 habitantes, 1.463,59 quilômetros quadrados de área da unidade 

territorial, temperatura média anual de 21º C. 

 Tem como principais atividades econômicas: a indústria têxtil, estanho, 

móveis, turismo – que ainda não é explorado adequadamente. De acordo com o IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – estão formalmente registradas 05 

empresas de agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal, 16 empresas na 

extração mineral, 35 empresas de construção, 1.342 empresas de comércio, 55 

empresas de serviços sociais e estabelecimentos de saúde. São 50 as instituições de 

ensino, 31 empresas de intermediação financeira. Cerca de 17% da população têm 

saneamento básico, 19% têm abastecimento de água ligado à rede geral e 40% têm o 

lixo coletado regularmente. 

 De acordo com o Instituto de Geociências Aplicadas – Secretaria de Ciência e 

Tecnologia, a altitude máxima é de 1.338 m, e a mínima, 912 m. Relevo: afloram no 

município rochas de idade pré-cambriana e depósitos quaternários; estes últimos 

preenchendo, quase sempre, as calhas fluviais. Principais rios: Rio das Mortes, Rio 

Carandaí, Rio Elvas e a Represa de Camargos. Minerais: argila, caulim, diamante, 

estanho, cobre, ouro, outros minerais.  

 Os parques, reservas e hortos florestais são: Parque Ecológico Municipal da 

Serra do Lenheiro, Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra de São José, Horto 

Florestal do Instituto Estadual de Florestas (IEF), Horto Florestal do IBAMA (Estação de 

Florestas Experimental). 

 São João del-Rei conta com 26 municípios mais próximos: Andrelândia, 

Barbacena, Barroso, Bom Sucesso, Carrancas, Conceição da Barra de Minas, Coronel 

Xavier Chaves, Dores de Campos, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Itumirim, Itutinga, Lagoa 

Dourada, Lavras, Madre de Deus de Minas, Minduri, Nazareno, Piedade do Rio Grande, 

Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São Tiago, São Vicente de 

Minas e Tiradentes. 

 A Figura 1, a seguir, demonstra a Mesorregião Campo das Vertentes, com a 

microrregião em que a cidade de São João del-Rei está inserida e os principais 

municípios limítrofes, que formam a Microrregião de São João del-Rei: 
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26 – Conceição da Barra de Minas 21 – Coronel Xavier Chaves 17 – Dores de Campos 
22 – Lagoa Dourada 14 – Madre de Deus de Minas 27 – Nazareno 
13 – Piedade do Rio Grande 19 – Prados 23 – Resende Costa 
24 – Ritápolis 20 – Santa Cruz de Minas 12 – Santana do Garambéu 
15 – São João del-Rei 25 – São Tiago  18 – Tiradentes 

 
Figura 1: Mesorregião Campo das Vertentes 

Fonte: BRASIL CHANNEL, 2010. 
 

 A seguir, destaca-se a Microrregião de São João del-Rei: 
                              

 
Figura 2: Microrregião de São João del-Rei 

Fonte: UFSJ, 2011. 
 

 De acordo com o IBGE, com atualizações pontuais do Censo de 2010, os 

principais indicadores da cidade de São João del-Rei são: 
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População 84.469 habitantes 

Áreas (km2) 1.464,327 

Estabelecimentos de Saúde 46 

Matrículas no Ensino Fundamental 12.553 

Matrículas no Ensino Médio 3.475 

Valor adicionado na agropecuária R$ 29,493 milhões 

Valor adicionado na indústria R$ 155,562 milhões 

Valor adicionado no serviço R$ 465,931 milhões 

PIB a preço de mercado corrente R$ 650,986 milhões 

PIB per capita R$ 9.868,08 

Quadro: Informações Demográficas de São João del-Rei 
Fonte: IBGE, 2010. 

 
1.2.3. Realidade educacional 
 

 A mesorregião do Campo das Vertentes tem 26 municípios mais próximos da cidade 

de São João del-Rei, sendo estes: Andrelândia, Barbacena, Barroso, Bom Sucesso, Carrancas, 

Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, 

Itumirim, Itutinga, Lagoa Dourada, Lavras, Madre de Deus de Minas, Minduri, Nazareno, Piedade 

do Rio Grande, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, São Tiago, São Vicente 

de Minas e Tiradentes. 

 Dessas cidades, a demanda do Ensino Médio se mostra significativa, com 

perspectiva de crescimento para os próximos anos. No quadro abaixo são apresentados o 

número de alunos regulares no Ensino Médio, em 2009, conforme dados do IBGE (2010): 

 

MUNICÍPIOS 
NÚMERO DE 

ALUNOS 
MATRICULADOS 

Andrelândia 591 

Barbacena 6.266 

Barroso 1.069 

Bom Sucesso 875 

Carrancas 224 

Conceição da Barra de Minas 157 

Coronel Xavier Chaves 158 

Dores de Campos 349 

Ibituruna 168 

Ijaci 352 

Ingaí 130 

Itumirim 334 



 
 

19 
 

Itutinga 230 

Lagoa Dourada 479 

Lavras 4.738 

Madre de Deus de Minas 246 

Minduri 208 

Nazareno 333 

Piedade do Rio Grande 198 

Prados 305 

Resende Costa 457 

Ritápolis 194 

Santa Cruz de Minas 334 

São João del-Rei 4.354 

São Tiago 528 

São Vicente de Minas 422 

Tiradentes 162 

Total 23.861 

Quadro: Número de alunos matriculados no 
Ensino Médio 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

 De acordo com a tabela acima se percebe que a comunidade escolar 

presente no Ensino Médio dessa região apresenta um número altamente relevante, e 

sabe-se que grande parte busca, com tenacidade, o ensino superior até em outros 

centros quando não o encontra na região. Logo, o contexto educacional é propício, a 

necessidade de novos empreendimentos e profissionais é grande, e o campo de 

conhecimento é vasto e inesgotável. 

 E, ainda, necessário se faz o estímulo para o ressurgimento, com força, 

dinamismo e coragem, de lideranças, com os ideais de nossos antepassados, grandes 

estadistas, haja vista o que dá o nome ao Instituto, e a vontade de antever e atender as 

mudanças neste início de milênio.  

 Dessa forma, o UNIPTAN assume, por meio dos seus cursos superiores, a 

responsabilidade da formação do homem cidadão e do profissional ético capacitado para 

ter sucesso como empreendedor e mão-de-obra especializada para o exercício da 

reflexão crítica, participação na produção, sistematização e superação do saber e/ou 

alavancador de processos de desenvolvimento autossustentável. 

 O Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN é 

uma instituição de ensino superior com sede em São João del-Rei e que está sendo 

concebida para contribuir para o desenvolvimento da região onde está inserida, 
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formando profissionais de nível superior para o mercado de trabalho e atuação cidadã, 

proporcionando a  formação integral do homem, atuando em reciprocidade solidária com 

a comunidade, visando à melhoria constante de sua qualidade de vida humana, social, 

cultural, individual e coletiva. 

 O seu compromisso, entre outros, é com a excelência do ensino, voltando-se 

para uma compreensão sistêmica da política mundial, nacional e regional e dos nossos 

tempos, para os problemas da multi e interdisciplinaridade, com a procura de novos 

talentos, a inserção ocupacional do seu corpo discente e a formação continuada da 

comunidade acadêmica.  

 
1.3. Missão 

 

         O Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves tem como missão 

promover o ensino inovador, oportunizando a prática da pesquisa e extensão, visando 

ao permanente desenvolvimento de profissionais competentes, críticos e éticos. 

 
1.3.1. Visão  

 

 O UNIPTAN tem como visão de futuro ser uma Instituição de Ensino Superior 

de excelência em nível nacional. 

 

1.4. Finalidades 

         

 O UNIPTAN tem por finalidade a formação integral do homem, atuando em 

reciprocidade solidária com a comunidade, visando à melhoria constante de sua 

qualidade de vida humana, social e cultural: 

I – a promoção indissociável do Ensino, da Pesquisa e da Extensão; 

II – o fomento do desenvolvimento tecnológico, científico, filosófico, literário, artístico e 

desportivo; 

III – a formação qualificada de profissionais e especialistas de nível superior através dos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação; 

IV – a preservação do patrimônio político-cultural, socioeconômico e ambiental; 

V – o estímulo ao processo participativo da Instituição com a comunidade. 
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1.5. Objetivos 

        

 Os objetivos que nortearão o UNIPTAN no quinquênio 2017- 2021 são: 

 assegurar ao educando a formação indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para a inserção e progressão no trabalho e em estudos posteriores; 

 conduzir a comunidade acadêmica ao permanente desenvolvimento de aptidões 

para a vida integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia; 

 estimular a criação cultural e o desenvolvimento do pensamento reflexivo e do 

espírito científico; 

 incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento sócio-ambiental; 

 promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

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

de publicações e de outras formas de comunicação; 

 incentivar o permanente aperfeiçoamento cultural e profissional, possibilitando sua 

concretização e integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 

intelectual sistematizadora do conhecimento; 

 estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestando serviços especializados à comunidade e 

estabelecendo, com esta, uma relação de reciprocidade; 

 promover a extensão visando ao bem-estar social resultante da criação cultural e 

da pesquisa científica e tecnológica promovidas pelo UNIPTAN; 

 promover a educação continuada e estudos posteriores para o aprimoramento da 

comunidade acadêmica. 

 
1.5.1. Metas 
 

 implantação de novos cursos de graduação (presenciais e a distância); 

 criação de cursos de pós-graduação lato sensu (presenciais e a distância);  

 aperfeiçoamento contínuo dos cursos existentes; 

 consolidação e ampliação dos programas de pesquisa e extensão; 

 definição de uma política institucional de incentivo à produção científica;  
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 promoção da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 

 investimento constante na capacitação, aprimoramento e titulação dos professores; 

 aprimoramento dos mecanismos internos de avaliação e utilização de seus 

resultados, bem como o das avaliações externas para a definição de novas ações; 

 investimento na melhoria contínua da estrutura física do UNIPTAN; 

 valorização dos docentes e técnicos-administrativos, oportunizando o 

aprimoramento contínuo; 

 consolidação da política de assistência psicopedagógica ao estudante; 

 atualização do acervo da biblioteca, dos laboratórios e dos equipamentos didáticos; 

 criação de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu a distância. 

 
1.6. Áreas de atuação acadêmica    

  

 Os cursos do UNIPTAN contemplam todas as áreas do conhecimento 

humano (humanas, exatas, biológicas e da saúde), em nível de graduação e pós-

graduação, nas modalidades presencial e a distância. Essas áreas são distribuídas e 

representadas pelos cursos já autorizados e reconhecidos, bem como pelos cursos em 

processo de autorização. 

 
1.7. Responsabilidade social 

         

 O Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves tem como 

finalidade a interação com a comunidade no ir e vir de informações, de conhecimento 

das necessidades e das expectativas para melhoria da vida social. 

          Isso significa envolver-se profundamente com o compromisso de: 

 ofertar cursos permanentes de acordo com as demandas da sociedade; 

 organizar fóruns para reflexão de temas de interesse social; 

 realizar eventos e programas de atividades culturais, artísticas e esportivas; 

 fortalecer a relação do UNIPTAN com a comunidade regional. 
        O UNIPTAN possui ações que concretizam e integram as diretrizes 

curriculares com setores da sociedade, como o Núcleo de Práticas Jurídicas, que 

oferece assistência judiciária à população carente, e a Empresa Júnior, agindo junto ao 

setor produtivo. 
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         Preocupada com o meio ambiente, a instituição informatizou todos os setores 

institucionais com o objetivo de preservar a natureza, evitando, assim, o consumo 

excessivo de papel.            

          O UNIPTAN oferece à comunidade, durante todo o ano, atividades que visam à 

qualidade e melhoria de vida da população são-joanense.  Podemos destacar algumas 

que são oferecidas regularmente, além das atividades, cursos e programas eventuais: 
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1.8. Políticas de ensino 

 
 Do ensino – O UNIPTAN caracteriza-se pela constante busca do 

aprimoramento e da excelência no ensino. A formação acadêmica de alta qualidade 

proporciona a contínua reflexão e a inserção de seus egressos no mercado de trabalho, 

destacando sempre a formação em consonância com a pesquisa e a extensão. As 

políticas de ensino do UNIPTAN pautam-se pela interdisciplinaridade, flexibilizando os 

currículos e permitindo aos discentes praticar sua criatividade em temas atuais 

importantes, além de proporcionar uma formação indispensável para a atuação do 

egresso no mundo do trabalho. 

 As salas de aula não se limitam ao espaço físico da dimensão tradicional, 

compreendendo todos os espaços dentro e fora do UNIPTAN, com suas múltiplas 

características, onde se podem praticar os ensinamentos adquiridos através de 

conteúdos multidisciplinares. Além disso, o UNIPTAN está investindo incessantemente 

no modelo de metodologias ativas de aprendizagem, através da reformulação do 

espaço físico das salas de aula. Esses espaços são de construção conjunta do 

conhecimento, onde professores e alunos buscam juntos as informações, estabelecem 

interações, diálogos e trocas. O UNIPTAN, através de seu corpo docente e funcional, 

trabalha em função de que 

 
A aprendizagem esteja relacionada com a atividade de pesquisa 
tanto do aluno quanto do professor. Implica promover situações em 
que o aluno aprenda a buscar informações, aprenda a localizá-las, 
analisá-las, relacioná-las com conhecimentos anteriores, dando-
lhes significado próprio, e redigir conclusões, a observar situações 
de campo e registrá-las, a buscar solução de problemas dentre 
outros. (MASETTO, 2011, p. 87) 

 

 O conhecimento produzido pela pesquisa, por um lado, parte de situações 

concretas, do real, isto é, da leitura da prática do campo científico que se propõe a 

estudar; e, por outro lado, parte de reflexões teóricas relacionadas aos conteúdos 

ministrados, de forma a embasar tanto a prática quanto a própria teoria desses 

conteúdos, contribuindo para o crescimento em várias áreas do conhecimento humano. 

O UNIPTAN reconhece que não há como praticar o ensino em interface com a pesquisa 

sem levar em conta essas situações. Para se praticar o ensino decorrente da pesquisa, 

é necessário reverter a lógica do ensino tradicional e formulá-lo a partir da lógica da 

pesquisa. 
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 O grande desafio do homem do século XXI é ser proativo, saber apresentar 

propostas de soluções para os problemas que surgem, sem perder de vista o seu 

caráter ético. Para satisfazer a essa exigência, os cursos do UNIPTAN se transformam 

em locais de construção e produção do conhecimento para que o discente seja o sujeito 

de sua própria aprendizagem, com a ajuda de todo o corpo docente e o funcional da 

Instituição. 

 

1.9. Políticas de pesquisa e extensão 
 

 Da pesquisa – É no ensino superior que se realiza a indissociabilidade entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão no seu sentido mais amplo. Entende-se por tal prática 

o conjunto de ações empreendidas nesses campos, visando aos objetivos da Instituição. 

Nesse aspecto, as atividades de pesquisa realizadas em nível de graduação e pós-

graduação têm como fundamento propiciar debates, descobertas e inovações, 

enriquecendo a prática do ensino e aprimorando as atividades de extensão. 

 O nível mais elementar, em termos de pesquisa, promovido pelo UNIPTAN 

são as monografias de conclusão de curso de graduação, para as quais são destinados 

professores-orientadores, sendo as mesmas apresentadas perante comissão 

examinadora constituída por docentes da área do objeto de pesquisa. Como resultado 

desse processo, os trabalhos mais relevantes são publicados em Cadernos de Pesquisa 

e revistas – impressa ou eletrônica –, sendo alguns trabalhos, inclusive, apresentados 

em eventos fora da Instituição. 

 Com relação às linhas de pesquisa do UNIPTAN, estão atreladas aos projetos 

de pesquisa desenvolvidos anualmente, sendo revistas periodicamente, através de 

encontros e cursos de capacitação promovidos pela Instituição. Nesses momentos, o 

debate acerca da produção sistematizada do conhecimento toma corpo e abrange um 

grande número de profissionais que se dedicam a essa prática. 

 Os projetos de pesquisa do UNIPTAN são desenvolvidos por professores e 

alunos, sob o fomento de agências como: FUNADESP (Fundação Nacional de 

Desenvolvimento do Ensino Superior Particular) e FAPEMIG (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Busca-se, cada vez mais, a contínua captação de 

recursos para implementação de projetos de pesquisa, através dessas fundações e 

outras, tornando-se uma atividade contínua dentro do UNIPTAN. 
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 Nesse contexto, a iniciação científica é levada a efeito na Instituição, 

alocando-se os alunos em grupos, projetos e linhas de pesquisa e atribuindo-lhes tarefas 

específicas. Isso proporciona ao aluno a aprendizagem de técnicas e métodos de 

pesquisa, estimulando o desenvolvimento do pensar científico e da criatividade, em 

função das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa 

oferecidos pelo professor-orientador. 

 Além dos trabalhos de conclusão de curso e dos projetos de pesquisa, há que 

salientar também os meios de divulgação da pesquisa oferecidos pelo Instituto: os 

Cadernos de Pesquisa (publicação impressa anual), a Revista Saberes Interdisciplinares 

(publicação impressa multidisciplinar semestral que possui o selo Qualis/CAPES em 

várias áreas do conhecimento) e o Anuário de Produção Científica eletrônico. 

 

 Da extensão – A extensão universitária no UNIPTAN está em consonância 

com o ensino e a pesquisa, sendo aquela uma espécie de resposta que a Instituição 

oferece à comunidade em que se insere, no que diz respeito aos seus problemas e 

expectativas. 

 O UNIPTAN se pauta no que foi definido no I Encontro Nacional de Pró-

reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras de 2001, a saber: 
 

      A extensão universitária é o processo educativo que articula 
    o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
    transformadora entre universidade e a sociedade. 
      A extensão é uma via de mão dupla com trânsito  
    assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na  
    sociedade a oportunidade da elaboração da práxis de um  
    conhecimento acadêmico. No retorno à universidade docentes e  
    discentes terão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, 
    seria acrescido àquele conhecimento. Este fluxo, que estabelece a 
    troca de saberes sistematizados/acadêmico e popular, terá como 
    consequência a mudança de conhecimento acadêmico e a  
    participação efetiva da comunidade na atuação da universidade. 
      Além de instrumentalizadora desse processo dialético de  
    teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que  
    favorece a visão integrada do social. (FÓRUM, 2001, apud  
    ARAÚJO; CASEMIRO, 2008, p. 2). 
 

 Por meio da extensão, a instituição de ensino superior vai até a comunidade 

em que se insere – ou que recebe a sua unidade – disseminando o conhecimento do 

qual, a princípio, é detentora. Verifica-se que “é uma forma de a universidade socializar 

e democratizar o conhecimento, levando-o aos não universitários” (SILVA, 1996 apud 

ARAÚJO; CASEMIRO, 2008, p. 3). 
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 Muito além de mero assistencialismo, a extensão passa a ser vista como um 

processo que se articula com o ensino e a pesquisa, ultrapassando as fronteiras de sua 

compreensão tradicional, como parte indispensável do pensar e fazer universitários, da 

prática acadêmica que objetiva interligar as ações da Instituição de acordo com as 

demandas da sociedade como um todo. 

 A extensão, inegavelmente, oferece aos alunos a oportunidade de colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e amadurecidos através da 

pesquisa. A possibilidade do processo de ensino-aplicação é uma maneira bem 

planejada de preparar os futuros profissionais não apenas com a teoria, mas 

complementando a sua formação com a estratégia da prática, que mostra que o 

verdadeiro conhecimento só é adquirido com a execução desses elementos. 

      

2. GESTÃO INSTITUCIONAL 
 
2.1. Organização administrativa  
 
2.1.1. Estrutura organizacional 

 

Compõem o UNIPTAN os seguintes órgãos: 

 

I – O Órgão Consultivo, Normativo e Deliberativo Superior: 

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

II – Os Órgãos Deliberativos dos Cursos/Programas Acadêmicos: 

 

a) Colegiado do Instituto Superior de Educação (ISE) 

b) Colegiados dos Cursos de Licenciatura 

c) Colegiados dos Cursos de Bacharelado 

d) Colegiados dos Cursos Tecnólogos 

e) Colegiados dos Cursos de Pós-graduação 

 

III – Os Órgãos de Administração Superior: 
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a) Reitoria 

b)  Pró-reitoria de Graduação 

c)  Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão 

d) Coordenação Administrativa 

e) Coordenação Financeira 

 

IV – Os Órgãos Executivos: 

 

As Coordenações Acadêmicas: 

 

a)  Coordenação do Instituto Superior de Educação 

b) Coordenação de Ensino 

c)  Coordenação de Graduação 

d)  Coordenações de Cursos de Graduação (Licenciatura) 

e)  Coordenações de Cursos de Graduação (Bacharelado) 

f) Coordenações de Cursos de Graduação (Tecnólogo) 

g)  Coordenações de Cursos de Pós-graduação 

h)  Coordenação de Pesquisa 

i)  Coordenação de Extensão 

 

V – Os Órgãos suplementares: 

 

a)  Núcleo de Apoio ao Estudante 

b)  Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos 

c)  Setor Financeiro 

d)  Biblioteca 

e)  Almoxarifado 

f)  Setor de Recepção 

g)  Setor de Tecnologia da Informação (TI) 

h)  Setor de Serviços Gerais 

i)   Setor de Manutenção Predial 

j)   Setor de Contabilidade 

l)   Setor de Pessoal 

m)   Setor de Vigilância 
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n)   Setor de Compras 

o)   Setor de Patrimônio 

 

2.1.2. Órgãos colegiados  
 

2.1.2.1. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) 
 

Órgão Consultivo, Normativo e Deliberativo 

 

SEÇÃO I - DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (Do Regimento 

Interno do UNIPTAN) 

 

Art. 8º - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão máximo consultivo, 

normativo e deliberativo do UNIPTAN em matéria acadêmico-científica, administrativa, 

disciplinar e financeira. 

 

Parágrafo Único - Os processos para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão serão 

encaminhados à Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos do UNIPTAN, mediante 

protocolo do requerente interessado. 

 

Art. 9º - Compõem o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

I - O Reitor, que é seu Presidente, e que será designado pela Entidade Mantenedora na 

forma de seus atos constitutivos; 

II - O Pró-reitor de Pesquisa e Extensão; 

III - O Pró-reitor de Graduação; 

IV - Um representante da Entidade Mantenedora, indicado pela mesma; 

V - O Coordenador do Instituto Superior de Educação; 

VI - O Coordenador de Pós-graduação; 

VII - O Coordenador de Graduação; 

VIII - O Coordenador de Pesquisa; 

IX - O Coordenador de Extensão; 

X - 1 (um) representante do corpo docente, escolhido entre os pares; 

XI - 1 (um) representante dos funcionários, escolhido entre os pares; 
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XII - 1 (um) representante discente, indicado pelo Diretório Central dos Estudantes 

(DCE); 

XIII - 1 (um) representante dos coordenadores dos cursos de pós-graduação, escolhido 

entre os pares; 

XIV - 1 (um) representante dos coordenadores dos cursos de graduação em cada 

modalidade (licenciatura, bacharelado e tecnológico), escolhido entre os pares. 

 

Parágrafo Único - Na falta do Reitor, assume a presidência do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão o Pró-reitor de Pesquisa e Extensão, e, no impedimento deste, o 

Pró-reitor de Graduação. 

 

Art. 10 - Ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão compete: 

I - Exercer a jurisdição superior e determinar as diretrizes gerais do UNIPTAN, em 

conformidade com os objetivos e normas definidos neste Regimento; 

II - Aprovar proposta de alteração no Regimento do UNIPTAN, a ser submetida à 

deliberação do Reitor; 

III - Aprovar o seu Regulamento e os Regulamentos dos órgãos deliberativos, executivos 

e suplementares no âmbito do UNIPTAN; 

IV - Aprovar acordos, contratos e convênios, com entidades nacionais ou estrangeiras, 

públicas ou privadas, que envolvam matéria de interesse do UNIPTAN, encaminhando-

os à Entidade Mantenedora para sua homologação; 

V - Aprovar o calendário anual do UNIPTAN; 

VI - Deliberar, em grau de recurso, sobre pedidos de discentes, docentes e técnicos-

administrativos do UNIPTAN, bem como sobre recursos interpostos de decisões dos 

demais órgãos, em matéria acadêmico-científica, administrativa e disciplinar; 

VII - Propor ao Reitor a criação ou desativação de cursos de ensino superior, de cargos 

e de unidades acadêmicas e administrativas do UNIPTAN; 

VIII - Aprovar o plano anual e o relatório anual de atividades acadêmicas e gerenciais do 

UNIPTAN; 

IX - Aprovar as diretrizes para a formulação da política pedagógica do UNIPTAN e os 

projetos de curso, de pesquisa e de extensão, ouvida a Reitoria; 

X - Aprovar os planos de capacitação de funcionários docentes e técnicos-

administrativos; 
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XI - Aprovar planos de avaliação institucional em todas as suas vertentes, inclusive a 

avaliação dos resultados do processo de ensino e aprendizagem; 

XII - Apreciar o orçamento do UNIPTAN, que será aprovado pelo Reitor; 

XIII - Aprovar normas para a realização do processo seletivo de candidatos aos cursos 

superiores, que lhe serão submetidas pela Reitoria; 

XIV - Aprovar medidas que visem à preservação da hierarquia, da ordem e da disciplina 

no UNIPTAN; 

XV - Deliberar sobre a concessão de dignidades acadêmicas; 

XVI - Apreciar os vetos da Reitoria às suas decisões, podendo rejeitá-los, mediante o 

voto de pelo menos 2/3 (dois terços) da totalidade de seus membros; 

XVII - Apreciar e aprovar medidas que objetivem o aperfeiçoamento das atividades do 

UNIPTAN, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pela 

Reitoria; 

XVIII - Decidir sobre os casos omissos ou duvidosos neste Regimento; 

XIX - Exercer as demais atribuições que lhe sejam conferidas por lei, neste Regimento 

e/ou por determinação do Reitor. 

 

Art. 11 - O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão poderá organizar-se, para 

agilização de seus trabalhos, em câmaras definidas, na sua estrutura e funcionamento, 

por seu Regulamento próprio. 

 

§ 1º - As reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão serão convocadas pelo 

seu Presidente ou mediante requerimento assinado por no mínimo 1/3 (um terço) dos 

seus membros constituintes; 

 

§ 2º - Aplicam-se às reuniões dos colegiados as regras gerais de funcionamento do 

plenário, no que couberem. 

 
2.1.2.2. Colegiados de curso e do Instituto Superior de Educação (ISE)  

 

(Do Regimento Interno do UNIPTAN) 
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SUBSEÇÃO IV 

DOS COLEGIADOS DE CURSO 

 

Art. 57 - Os Colegiados de Cursos de Graduação, os Colegiados de Cursos de Pós-

graduação e o Colegiado do Instituto Superior de Educação são órgãos deliberativos e 

consultivos, em matéria de natureza acadêmica e disciplinar, dos cursos que lhes derem 

origem. 

 

Parágrafo Único - Haverá um Colegiado de Curso para cada curso de graduação e de 

pós-graduação, ou para um conjunto de cursos vinculados à mesma área de 

conhecimento e/ou campo do saber, e um Colegiado do Instituto Superior de Educação. 

 

Art. 58 - Compõem o Colegiado de Curso e o Colegiado do Instituto Superior de 

Educação: 

I - O Coordenador de Curso ou o Coordenador do ISE, que é o seu Presidente; 

II - 3 (três) representantes docentes do curso ou do ISE, escolhidos entre os seus pares; 

e 

III - 1 (um) representante do corpo discente, escolhido entre os seus pares. 

 

Parágrafo Único - Na falta do Coordenador de Curso ou do ISE, um dos representantes 

docentes, por indicação do primeiro, assume seu lugar na presidência do Colegiado de 

Curso. 

 

Art. 59- Ao Colegiado de Curso e do ISE compete: 

I - Definir o perfil acadêmico-profissional do egresso do curso, bem como o perfil do 

ingressante; 

II - Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão as diretrizes didático-

pedagógicas do curso; 

III - Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas complementares sobre 

currículos e programas; 

IV - Definir para as coordenações de curso o perfil do docente capaz de responder ao 

projeto pedagógico e político-institucional do curso e do UNIPTAN; 
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V - Aprovar os planos de ensino das disciplinas ministradas no curso, os programas e 

critérios para avaliação de estágio, trabalho de conclusão de curso, atividades de 

monitoria e programas de iniciação científica; 

VI - Deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à matrícula, à 

transferência, às atribuições de professores, às representações de discentes e aos 

recursos interpostos sobre matérias de ordem acadêmica e disciplinar; 

VII - Elaborar ou reformular seu Regimento, submetendo-o à aprovação do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão; 

VIII - Elaborar o seu calendário anual de atividades e o de reuniões; 

IX - Aprovar e avaliar os planos de trabalho e o relatório anual das atividades do 

Coordenador de curso e do ISE, bem como os planos de trabalho dos docentes; 

X - Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão mudanças curriculares; 

XI - Propor à Reitoria a aprovação de convênios; 

XII - Aprovar projetos de cursos de atualização e avaliar resultados; 

XIII - Aprovar os projetos de ensino e estabelecer prioridades de execução, em 

consonância com as diretrizes didático-pedagógicas do curso e a política institucional do 

UNIPTAN; 

XIV - Emitir parecer sobre proposta de desativação ou criação de curso ou habilitação; 

XV - Recomendar programas de produção científica e de pesquisa, inerentes às áreas 

do saber abrigadas pelo curso; 

XVI - Acompanhar as atividades de docência do curso, informando o desenvolvimento 

dos conteúdos programáticos das disciplinas/atividades aos órgãos competentes do 

UNIPTAN, adotando as providências de sua alçada para elevação dos padrões de 

qualidade do curso; 

XVII - Aprovar o horário de aula e atividades do curso, submetendo-o à consolidação 

pela Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão, no caso de cursos de extensão, e pela Pró-

reitoria de Graduação, no caso de cursos de graduação; 

XVIII - Desenvolver ações integradas com os órgãos técnico-administrativos e 

suplementares e demais Colegiados, para melhoria da qualidade e excelência do 

ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica; 

XIX - Promover, em articulação com a Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão e com a Pró-

reitoria de Graduação, a avaliação institucional das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como a avaliação do desempenho docente, e propor medidas que visem 

à melhoria do processo de ensino e aprendizagem;  
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XX - Especificamente no Instituto Superior de Educação, fixar critérios para 

aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e na 

prática profissional; 

XXI - Aprovar o quadro de horário de disciplinas dos cursos do UNIPTAN, respeitando-

se o regime de trabalho e a diversidade das atividades acadêmicas e gerenciais; 

XXII - Executar outras competências que lhe forem conferidas pelo Reitor. 

 

Art. 60 - As reuniões dos Órgãos Colegiados do UNIPTAN são convocadas pelo seu 

respectivo Presidente ou mediante requerimento assinado por no mínimo 1/3 (um terço) 

dos conselheiros nos termos previstos em Regimento de cada órgão. 

 

Art. 61 - As reuniões dos Órgãos Colegiados do UNIPTAN serão instaladas com a 

presença mínima de 2/3 (dois terços) dos membros conselheiros. 

 

Parágrafo Único - A presença no recinto da reunião dos Órgãos Colegiados é exclusiva 

aos membros desse Conselho e ao secretário dos trabalhos, podendo ter acesso 

convidados e/ou demais membros da comunidade acadêmica, mediante prévia 

autorização do seu Presidente. 

 

Art. 62 - As decisões dos Órgãos Colegiados do UNIPTAN ocorrerão por metade mais 

um dos votos dos conselheiros presentes. 

 

§ 1º - Cada conselheiro presente terá direito a um único voto. 

 

§ 2º - Das reuniões do Órgão Colegiado, ordinárias e extraordinárias, são lavradas atas. 

 

§ 3º - O Presidente do Órgão Colegiado terá direito a um voto e ao voto de qualidade no 

caso de ocorrer empate na votação. 

 

§ 4º - Nenhum membro do Colegiado tem direito a voto nas sessões em que se decida a 

matéria de seu interesse particular ou do de pessoas com quem tenha vínculo de 

parentesco até o terceiro grau. 
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§ 5º - Os Conselheiros poderão fazer-se acompanhar de assessor, quando a natureza 

da matéria em pauta o exigir, o qual terá, durante a discussão da matéria, direito a voz. 

 

Art. 63 - Transcorridos 30 (trinta) minutos após a hora marcada para a reunião, e não 

havendo quórum, o Presidente do Órgão Colegiado deixará de instalar os trabalhos, 

cancelando a reunião, e mandará constar em ata os nomes dos conselheiros presentes. 

 

Parágrafo Único - No caso do caput deste artigo, o Presidente do Órgão Colegiado 

convocará outra reunião para a mesma pauta, a realizar-se no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis da data da reunião cancelada.  

 

Art. 64 - O comparecimento dos conselheiros às reuniões do Órgão Colegiado é 

obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade que se realize no UNIPTAN. 

 

Parágrafo Único - Será desligado do Órgão Colegiado o conselheiro que faltar 

alternativamente: 

a) No período de um semestre, a 1 (uma) reunião sem justificativa ou com justificativa 

não  aceita pelo Órgão Colegiado ao qual pertença; ou 

b) No período de um ano, a 3 (três) reuniões, consecutivas ou não, mesmo com 

justificativa aceita pelo Órgão Colegiado ao qual pertença. 

 

Art. 65 - A reunião do Órgão Colegiado pode ser: 

 

I – Ordinária: consta do calendário de reuniões, sendo no mínimo 1 (uma) por período 

letivo regular; 

II – Extraordinária: realizada em data diversa daquela prevista no calendário de 

reuniões; 

III - De deliberação: ocorre para a aprovação de pareceres; 

IV - De debate: ocorre para a discussão de temas importantes para o UNIPTAN ou para 

os conselheiros do Órgão Colegiado. 

 

§ 1º - As reuniões de debate serão sempre extraordinárias. 
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§ 2º - A reunião ordinária de deliberação cujo tempo de duração for insuficiente para a 

votação de toda a matéria de pauta prosseguirá em reunião extraordinária. 

 

§ 3º - As reuniões de deliberação terão: 

a) Uma primeira fase, de leitura do relatório e do parecer do conselheiro relator; 

b) Uma segunda fase, de debate do relatório e do parecer do conselheiro relator; e 

c) Uma terceira fase, para votação. 

 

Art. 66 - As reuniões do Órgão Colegiado são públicas ou secretas, quando assim 

deliberarem os conselheiros.  

 

§ 1º - O Presidente do Órgão Colegiado ou qualquer conselheiro poderá requerer, por 

viva voz, a realização de reunião secreta, a qualquer tempo, inclusive durante a reunião. 

 

§ 2º - O requerimento de reunião secreta não dependerá de aprovação do Órgão 

Colegiado para a sua realização. 

 

§ 3º - Caberá ao Presidente solicitar a retirada das pessoas presentes que não fazem 

parte do órgão deliberativo, quando a reunião for secreta, sendo permitida a presença 

dos conselheiros e do secretário dos trabalhos. 

 

§ 4º - No caso de reuniões públicas, as pessoas que não fazem parte do Órgão 

Colegiado não terão direito a voto. 

 

§ 5º - Terão direito a voz em reuniões públicas as pessoas aprovadas para tal fim pelo 

Órgão Colegiado. 

 

Art. 67 - A pauta da reunião do Órgão Colegiado é organizada por seu Presidente e 

fechada 7 (sete) dias antes da respectiva reunião, exceto em caso de matéria de 

urgência.  

 

§ 1º - A pauta da reunião do Órgão Colegiado deverá ser divulgada para a Comunidade 

Acadêmica, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data para a qual 

a reunião foi convocada, salvo situações especiais, a critério de seu Presidente, 
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constando obrigatoriamente da convocação, em todos os casos, a pauta dos assuntos a 

serem tratados. 

 

§ 2º - O Presidente poderá propor, no início da reunião, a alteração da pauta para: 

a) A inclusão de matéria urgente, mediante exposição dos motivos que lhe caracterizam 

a urgência; 

b) A exclusão de matéria; e 

c) A modificação da ordem das matérias na pauta. 

 

§ 3º - As propostas apresentadas nos termos do parágrafo anterior deverão ser 

submetidas à aprovação do Órgão Colegiado. 

 

§ 4º - Além das matérias para debate ou deliberação, a pauta da reunião conterá a 

leitura da ata da reunião anterior, que será submetida à aprovação do Órgão Colegiado.  

 

Art. 68 - O Presidente do Órgão Colegiado nomeará os relatores para a matéria da 

pauta, a quem competirá: 

I - Estudar a matéria sob o ponto de vista das normas do UNIPTAN; 

II - Elaborar relatório que contenha o histórico e o mérito do processo; e 

III - Emitir parecer deferindo ou indeferindo o pleito do requerente interessado. 

 

Parágrafo Único - O relatório e o parecer integram o mesmo documento, ao qual se 

acrescentará a decisão do Órgão Colegiado para o fim de resposta ao requerente 

interessado. 

 

Art. 69 - É facultado ao conselheiro o direito de vista a qualquer processo pelo prazo de 

5 (cinco) dias úteis, ficando obrigado a relatar, por escrito, as razões e as conclusões de 

seus estudos. 

 

§ 1º - Admitem-se, no máximo, 2 (dois) pedidos de vista a qualquer processo. 

 

§ 2º - Não será concedido pedido de vista a processo que estiver tramitando em regime 

de urgência, a não ser para exame do processo no recinto do plenário e no decorrer da 

própria reunião. 
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§ 3º - Poderá ser desligado do Órgão Colegiado o conselheiro que utilizar o pedido de 

vista como medida protelatória, mediante decisão do próprio Órgão a pedido do 

Presidente. 

 

Art. 70 - Os processos serão formados na Secretaria de Registros e Controle 

Acadêmicos, mediante protocolo do requerente interessado. 

 

Parágrafo Único - O interessado poderá requerer que o processo tramite em regime de 

urgência, apresentando motivos para tal solicitação, que poderá ser indeferida pelo 

Presidente do Órgão Colegiado se julgar insuficientes os motivos. 

 

Art. 71 - Os votos dos conselheiros serão nominais, exceto nas decisões sobre matéria 

relativa a pessoas ou de interesse direto ou indireto de membro do Órgão Colegiado, 

ocasião em que os votos serão secretos. 

 

Parágrafo Único - Não serão admitidos votos por procuração. 

 
2.1.3. Órgãos de apoio às atividades acadêmicas 
 

 São órgãos de apoio às atividades acadêmicas do UNIPTAN: 

 O ISE, que é o órgão executivo das deliberações do Colegiado dos cursos de 

licenciatura e o órgão de coordenação geral dos mesmos cursos, além de ser 

responsável pelo suprimento de recursos humanos, científicos e tecnológicos às 

atividades de ensino, pela elaboração da pesquisa e pelo exercício das atividades de 

extensão, bem como pelo aperfeiçoamento pessoal dos docentes. 

 As Coordenadorias dos cursos de graduação (Licenciatura, Bacharelado, 

Tecnólogo e Pós-graduação), que são órgãos executivos das deliberações referentes à 

organização e  funcionamento dos cursos. 

 A Coordenação de Pesquisa, que é o órgão executivo das deliberações oriundas 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, referente à atividade de Pesquisa no 

UNIPTAN. 
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 A Coordenação de Extensão, que é o órgão executivo das deliberações oriundas 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, referente às atividades de Extensão no 

UNIPTAN. 

 A Coordenação de Graduação, que é o órgão executivo das deliberações oriundas 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, referente às atividades de graduação no 

UNIPTAN em nível de licenciatura e bacharelado. 

 O Núcleo de Apoio ao Estudante, que é órgão suplementar das deliberações 

oriundas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão em matéria de estágio, 

monografia, monitoria e outros programas de apoio acadêmico e psicopedagógico ao 

discente. 

 A Secretaria de Registros e Controle Acadêmicos, que é um órgão suplementar 

dirigido pelo Secretário de Registros e Controle Acadêmicos. 

 A Biblioteca, que é um órgão de prestação de serviços, tendo por finalidade 

promover o desenvolvimento do acervo, adequando-o às atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. 

 O setor de Tecnologia de Informação, responsável pela criação e desenvolvimento 

de ferramentas tecnológicas para auxílio ao ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.1.4. Autonomia da IES em relação à mantenedora  
 

 A Entidade Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas e o 

público em geral, pelo UNIPTAN, incumbindo-lhe de tomar as medidas necessárias ao 

seu bom funcionamento, respeitados os limites da Lei, do Regimento, a liberdade 

acadêmica dos corpos docente e discente, a autoridade e autonomia de seus órgãos 

deliberativos, normativos, executivos e suplementares. 

 Compete precipuamente à Entidade Mantenedora promover adequadas 

condições de funcionamento das atividades do UNIPTAN, colocando-lhe à disposição os 

bens imóveis e móveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, 

assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio. 

 A Entidade Mantenedora reserva-se à administração orçamentária e 

financeira do UNIPTAN, podendo delegá-la, no todo ou em parte, ao Reitor. Não se 

realiza despesa alguma não prevista em orçamento ou em crédito adicional suplementar 

ou especial, ou que exceda aos limites da respectiva previsão, sem prévia autorização 

da Entidade Mantenedora, sob pena de responsabilidade de quem ordenar. 



 
 

41 
 

 As decisões dos órgãos deliberativos, normativos, executivos e 

suplementares do UNIPTAN que importem aumento de despesas ou de encargos, não 

previstos no Plano Anual de Trabalho aprovado pelo Conselho Diretor da Entidade 

Mantenedora, dependem de prévia aprovação dessa Instituição. 

 A Reitoria e Pró-reitorias, consultando as Coordenações de Curso, de 

Pesquisa e Extensão e de Apoio ao Estudante, elaboram o Plano de Desenvolvimento 

Institucional do UNIPTAN, que define a missão, os objetivos institucionais, as 

macroprioridades, e estima o volume de recursos para custeio e investimento, o qual, 

após apreciado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, é encaminhado para a 

aprovação da Entidade Mantenedora.  

 A Entidade Mantenedora, após aprovação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional do UNIPTAN, define o teto orçamentário de custeio e investimento e elabora 

cronograma financeiro de desembolso por período letivo. 

 As Coordenações, em gestão compartilhada com os demais órgãos 

deliberativo, normativo, executivo e suplementares do UNIPTAN, definem estratégias e 

programas de ação para viabilizar a execução do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, elaborando os Planos Anuais de Trabalho, cujo orçamento atende aos tetos 

prefixados pela Entidade Mantenedora. 

 No caso de o teto orçamentário prefixado ser inferior ao volume de recursos 

necessários para atender as despesas anuais de custeio e investimento, o Reitor 

encaminha à Entidade Mantenedora pedido de crédito adicional, substanciado com 

exposição de motivo, destacando, sobretudo, as implicações da contenção de gastos na 

área acadêmica. 

 As Pró-reitorias, em gestão compartilhada com os demais órgãos do 

UNIPTAN, adotam providências para viabilizar a implantação de um processo integrado 

e coordenado de avaliação institucional, que contemple as áreas de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão acadêmica, no qual participem os clientes internos e externos da 

organização. 

 Os produtos do processo de avaliação institucional, que retroalimentam o 

processo de planejamento e gestão estratégica no UNIPTAN, devem ser registrados em 

relatórios, inclusive com a proposição de incentivos à qualidade e produtividade e/ou 

indicação de medidas adotadas e/ou recomendadas para correção de impedimentos que 

as Pró-reitorias, após aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

encaminham à Entidade Mantenedora. 
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 O UNIPTAN definirá seu quadro de pessoal docente, técnico-administrativo, 

fixando o número de vagas em cada classe da carreira do magistério e os cargos ou 

funções técnico-administrativas, bem como dos órgãos suplementares, submetendo-o à 

aprovação da Entidade Mantenedora. 

 

2.1.5. Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas 
 

 São apresentadas a seguir as empresas conveniadas com o Centro 

Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves -UNIPTAN, credenciadas até 

janeiro de 2016, as quais estão, portanto, aptas a ofertarem estágios aos alunos da 

instituição: 

 
Entidades Conveniadas – UNIPTAN Tipo de Convênio Data da 

Assinatura 
Vigência do 
Convênio 

35ª Delegacia Regional de Polícia Civil Concessão de Estágios 10/04/2007 Prazo 

indeterminado 

37ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil Concessão de Estágios 31/08/2004 Prazo 

indeterminado 

A Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei Concessão de Estágios 12/01/2011 Prazo 

indeterminado 

Alessandra Aparecida Vieira Alves  Concessão de Estágios 04/10/2004 Prazo 

indeterminado 

AMVER – Associação dos Municípios da Micro-

região das Vertentes 

Concessão de Estágios 01/02/2010 Prazo 

indeterminado 

APAC – Associação de Proteção e Apoio aos 

Condenados 

Concessão de Estágios 08/09/2008 Prazo 

Indeterminado 

APADEQ – Associação de Parentes e Amigos dos 

Dependentes Químicos 

Concessão de Estágios 01/02/2011 Prazo 

Indeterminado 

APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais 

Concessão de Estágios 01/02/2011 Prazo 

Indeterminado 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –

APAE Lagoa Dourada 

Concessão de Estágios 04/11/2011 Prazo 

Indeterminado 

Armênio D’Angelo Reis – Contador Concessão de Estágios 01/02/2011 Prazo 

indeterminado 

Athletic Club Concessão de Estágios 01/02/2011 Prazo 

Indeterminado 

Auto Serviço Kitzan Ltda. Concessão de Estágios 25/08/2011 Prazo 

Indeterminado 

Axer Simão e Associados Concessão de Estágios 07/11/2006 Prazo 

indeterminado 

Boucherville & Benfenatti  Concessão de Estágios 02/08/2011 Prazo 
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indeterminado 

Câmara de Mediação e Arbitragem de SJDR e 

Região das Vertentes 

Concessão de Estágios 13/09/2006 Prazo 

indeterminado 

Câmara Municipal de Lagoa Dourada Concessão de Estágios 04/11/2011 Prazo 

indeterminado 

Câmara Municipal de Prados Concessão de Estágios 12/09/2011 Prazo 

indeterminado 

Caminho Real Turismo Concessão de Estágios 13/12/2006 Prazo 

indeterminado 

Cartório de Arantina Concessão de Estágios 22/05/2009 Prazo 

indeterminado 

CENEP – Centro de Educação Profissional 

Tiradentes 

Concessão de Estágios 22/03/2010 Prazo 

indeterminado 

Central Hotel Concessão de Estágios 08/09/2004 Prazo 

indeterminado 

CESEF – Centro Educacional Sementinha  Concessão de Estágios 03/11/2004 Prazo 

indeterminado 

CIEE/MG Concessão de Estágios 20/04/2007 Prazo 

indeterminado 

CIF –Mineração S.A Concessão de Estágios 27/04/2011 Prazo 

indeterminado 

CISVER – Consórcio Intermunicipal de Saúde das 

Vertentes  

Concessão de Estágios 16/08/2011 Prazo 

indeterminado 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Cultural 

Concessão de Estágios 03/09/2004 Prazo 

indeterminado 

Coop. Crédito Rural Campos da Mantiqueira Concessão de Estágios 24/04/2006 Prazo 

indeterminado 

Cooperativa de Crédito Rural Campos da 

Mantiqueira Ltda. 

Concessão de Estágios 24/04/2006 Prazo 

indeterminado 

Creche Menino Jesus de Praga  Concessão de Estágios 25/06/2007 Prazo 

indeterminado 

Débora Cristina de Andrade – Contadora Concessão de Estágios 25/05/2011 Prazo  

indeterminado 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais Concessão de Estágios 10/08/2006 Prazo 

indeterminado 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais  Concessão de Estágios 10/08/2006 Prazo 

indeterminado 

Drogaria Hermes & Sousa Ltda. – ME Concessão de Estágios 02/08/2011 Prazo 

indeterminado 

Empresa Audiplan Assessoria Contábil Ltda.  Concessão de Estágios 03/05/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa Buffet Tia Cecília Ltda. Concessão de Estágios 28/06/2011 Prazo 

indeterminado 

Empresa Boucherville & Benfenatti Consultores 

Associados Ltda. 

Concessão de Estágios 02/08/2011 Prazo 

Indeterminado 
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Empresa Cadu Academia Ltda. – ME Concessão de Estágios 16/08/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa Casa Irmãos Resende Ltda. Concessão de Estágios 13/06/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa Choc Pop Alimentos Ltda. Concessão de Estágios 26/04/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa Del Arte Estanhos Ltda. Concessão de Estágios 29/04/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa Ernani de Carvalho Santiago – Comercial 

Prisma 

Concessão de Estágios 28/04/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa F. R. Da Silva Contabilidade  Concessão de Estágios 07/06/2011 Prazo 

indeterminado 

Empresa Granha Ligas Ltda. Concessão de Estágios 02/05/2011 Prazo 

indeterminado 

Empresa Hugo & Tazinha Comércio & Indústria de 

Moveis Ltda. 

Concessão de Estágios 14/03/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa J. M. Construções Elétricas de São João 

del-Rei Ltda. 

 

Concessão de Estágios 03/06/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa J.A Nogueira Comercial Ltda. – ME  Concessão de Estágios 11/05/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa Cadu Academia Ltda. – ME Concessão de Estágios 16/08/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa Magazine Luiza S/A Concessão de Estágios 10/05/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa Mineira de Hospedaria Ltda. Concessão de Estágios 12/04/2007 Prazo 

indeterminado 

Empresa Renalclin - Clínica de Doenças Renais 

Ltda. 

Concessão de Estágios 01/02/2011 Prazo 

indeterminado 

Empresa Ricardo Alves de Souza 0518040644 Concessão de Estágios 02/08/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa Santos e Baccarini Ltda.  Concessão de Estágios 21/09/2010 Prazo 

indeterminado 

Empresa Sport Center Fernando Magno Concessão de Estágios 01/02/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa Luiz Padilha Castanheira  Concessão de Estágios 04/11/2011 Prazo 

indeterminado 

Empresa Márcio Sebastião Rodrigues – EPP Concessão de Estágios 02/09/2011 Prazo 

Indeterminado 

Empresa Santa Cecília Imóveis Ltda. – ME Concessão de Estágios 04/11/2011 Prazo 

Indeterminado 

Engenho 5 – Estratégia e Turismo Concessão de Estágios 29/04/2004 Prazo 

indeterminado 

Escola Abeilard Pereira Concessão de Estágios 03/11/2004 Prazo 

indeterminado 
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 Escola Estadual Basílio da Gama  Concessão de Estágios 03/11/2004 Prazo 

indeterminado 

Escola Estadual Tomé Portes del-Rei  Concessão de Estágios 03/11/2004 Prazo 

indeterminado 

Escola Estadual Viviano Caldas  Concessão de Estágios 03/11/2004 Prazo 

indeterminado 

Escola Evandro Ávila Concessão de Estágios 03/11/2004 Prazo 

indeterminado 

Esporte Clube Mercês (Irmã Gema) Concessão de Estágios 24/02/2010 Prazo 

indeterminado 

Estância Passos dos Inconfidentes Concessão de Estágios 18/02/2005 Prazo 

indeterminado 

FAUF/Fundação de Apoio à Universidade Federal 

de São João del-Rei 

Concessão de Estágios 06/04/2011 Prazo 

indeterminado 

Ferrovia Centro-Atlântica Concessão de Estágios 11/01/2005 Prazo 

indeterminado 

Fórum Coronel Joaquim Resende Concessão de Estágios 23/03/2007 Prazo 

indeterminado 

Fundação Educativa de Rádio e Televisão de Ouro 

Preto  

Concessão de Estágios 04/07/2011 Prazo 

indeterminado 

Granha Ligas Ltda. Concessão de Estágios 04/11/2011 Prazo 

Indeterminado 

GT Comércio de Artigos Esportivos Ltda. Concessão de Estágios 02/09/2011 Prazo 

Indeterminado 

Gilberto Antônio de Santana – Contador Concessão de Estágios 18/09/2011 Prazo 

indeterminado 

Hospital Nossa Sra. das Mercês Concessão de Estágios 05/03/2010 Prazo 

indeterminado 

Hotel Calcinfer Ltda. Concessão de Estágios 14/05/2007 Prazo 

indeterminado 

Hotel Lara Concessão de Estágios 18/05/2004 Prazo 

indeterminado 

Hotel Ponte Real Concessão de Estágios 30/12/2004 Prazo 

indeterminado 

Isbet Estágios  Concessão de Estágios 09/11/2009 Prazo 

indeterminado 

JF Empreendimentos Concessão de Estágios 23/02/2005 Prazo 

indeterminado 

João Batista Rodrigues  Concessão de Estágios 18/05/2011 Prazo 

Indeterminado 

José Valter e Assunção & Cia Ltda. Concessão de Estágios 17/10/2011 Prazo 

Indeterminado 

Lenheiro Palace Hotel Ltda. Concessão de Estágios 22/05/2007 Prazo 

indeterminado 

LSM Brasil S/A  Concessão de Estágios 22/06/2010 05 anos 
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Magicolor Utilidades Domésticas Ltda.  Concessão de Estágios 09/08/2011 Prazo 

indeterminado 

Ministério da Fazenda – Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional 

Acordo de Cooperação 05/09/2006 Prazo 

indeterminado 

Movimento Comunitário Dom Bosco  Concessão de Estágios 08/09/2011 Prazo 

Indeterminado 

Município de Andrelândia Concessão de Estágios 28/09/2011 Prazo 

Indeterminado 

Município de Conceição da Barra de Minas  Concessão de Estágios 16/08/2011 Prazo 

Indeterminado 

Município de Coronel Xavier Chaves Concessão de Estágios 09/03/2010 Prazo 

indeterminado 

Município de Entre Rios de Minas  Concessão de Estágios 01/08/2011 Prazo 

Indeterminado 

Município de Ritápolis Concessão de Estágios 08/04/2011 Prazo 

Indeterminado 

Muniz Leitão Advogados Associados Concessão de Estágios 06/12/2006 Prazo 

indeterminado 

NF Avelar Ltda. – ME Concessão de Estágios 17/10/2011 Prazo 

Indeterminado 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas 

Gerais 

Concessão de Estágios 23/05/2006 Prazo 

indeterminado 

Performance Academia - Renata Eliane Pereira 

Braga – ME  

Concessão de Estágios 02/08/2011 Prazo 

indeterminado 

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG Concessão de Estágio 10/2011 05 anos 

Physical Form. Academia Concessão de Estágios 01/02/2011 Prazo 

Indeterminado 

Pousada Berço da Liberdade Concessão de Estágios 06/12/2004 Prazo 

indeterminado 

Pousada Casa dos Contos Concessão de Estágios 01/02/2006 Prazo 

indeterminado 

Pousada Encanto da Serra Concessão de Estágios 06/12/2004 Prazo 

indeterminado 

Pousada Estação das Águas Concessão de Estágios 23/02/2005 Prazo 

indeterminado 

Pousada Mahayana Concessão de Estágios 03/01/2005 Prazo 

indeterminado 

Pousada Pequena Tiradentes Concessão de Estágios 13/12/2004 Prazo 

indeterminado 

Pousada Serra do Ouro Concessão de Estágios 11/07/2006 Prazo 

indeterminado 

Prefeitura Municipal de Piedade do Rio Grande Concessão de Estágios 13/09/2007 Prazo 

indeterminado 

Prefeitura Municipal de Prados Concessão de Estágios 01/08/2005 Prazo 

indeterminado 
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PROCON Concessão de Estágios 27/03/2006 Prazo 

indeterminado 

Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de 

Minas Gerais  

Concessão de Estágios 05/09/2006 Prazo 

indeterminado 

Procuradoria da República de Minas Gerais Concessão de Estágios 20/04/2009 05 anos 

Procuradoria Geral da Justiça do Estado de Minas 

Gerais  

Concessão de Estágios 30/06/2009 05 anos 

PROE Programa de Oportunidades  Concessão de Estágios 14/06/2010 Prazo 

indeterminado 

Rádio Colonial FM Concessão de Estágios 01/03/2007 Prazo 

indeterminado 

Rafa Moto del-Rei Ltda. Concessão de Estágios 17/10/2011 Prazo 

Indeterminado 

Registro de Imóveis Concessão de Estágios 01/04/2007 Prazo 

indeterminado 

Secretaria de Cultura e Turismo Concessão de Estágios 26/06/2005 Prazo 

indeterminado 

Secretaria de Estado de Fazenda  Concessão de Estágios 13/12/2007 05 anos 

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais  Concessão de Estágios 13/12/2007 05 anos 

Sindicato dos Servidores Municipais de SJDR Concessão de Estágios 03/08/2009 Prazo 

indeterminado 

Sindicato dos Produtores Rurais de São João del-

Rei 

Concessão de Estágios 15/06/2011 Prazo 

Indeterminado 

Social Futebol Clube Concessão de Estágios 01/02/2011 Prazo 

Indeterminado 

Supermercado Bergão Ltda. Concessão de Estágios 26/04/2011 Prazo 

Indeterminado 

TC Contabilidade Camarano Ltda. Concessão de Estágios 19/10/2011 Prazo 

indeterminado 

 TGA Materiais de Construção Ltda. – ME  Concessão de Estágios 02/09/2011 Prazo 

indeterminado 

Tribunal Regional do Trabalho  Concessão de Estágios 03/06/2009 05 anos 

Unimed de São João del-Rei – Coop. de Trabalho 

Médico 

Concessão de Estágios 26/10/2011 Prazo 

Indeterminado 

Viveiro Esteio Produção de Mudas – ME Concessão de Estágios 02/08/2011 Prazo 

Indeterminado 
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2.2. Organização e gestão de pessoal 

 
2.2.1. Corpo docente 
 

 O UNIPTAN conta com um corpo docente efetivo de 103 professores, sendo 

18 doutores, 51 mestres e 34 especialistas para o desenvolvimento das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.1 
 

 2.2.2. Políticas de qualificação 
 

 O UNIPTAN tem como política institucional o incentivo ao corpo docente no 

que se refere à qualificação, oferecendo cursos de capacitação didático-pedagógica e 

auxiliando de forma direta ou indireta aos docentes que se encontram no processo de 

capacitação em programas de pós-graduação. É incentivada, também, a participação 

dos docentes em atividades de pesquisa e extensão organizadas pela instituição e/ou 

por outras instituições. A política de qualificação do corpo docente é parte integrante do 

Plano de Carreira da Instituição, além de Portarias específicas. 

 
2.2.3. Plano de carreira  
 

 O atual Plano de Cargos e Salários do Centro Universitário Presidente 

Tancredo de Almeida Neves - UNIPTAN contempla as categorias funcionais, os níveis e 

índices de remuneração, formas de progressão horizontal e vertical, critérios e prazos 

para ascensão, entre outros aspectos. Ressalta-se que o texto na íntegra do referido 

Plano se encontra disponível na Instituição e foi registrado no Ministério do Trabalho e 

Emprego - MTE. 

      
2.2.4. Política de contratação 

 

 Para que os objetivos dos cursos sejam alcançados, a contratação de 

docentes do UNIPTAN é feita observando os seguintes aspectos: 

 formação acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC de cada curso; 

                                                        
1 Dados referentes ao segundo semestre de 2016. 
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 experiência profissional compatível, que, aliada à formação acadêmica, possa 

contribuir para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC do curso, 

nas DCNs e no PDI; 

 produção científico-acadêmica; 

 análise da adequação do professor ao componente curricular para o qual se tenha 

candidatado; 

 apresentação de aula perante banca composta pelo Pró-reitor de Graduação e/ou 

seu representante, Coordenador do Curso e um professor convidado para avaliação do 

domínio de conteúdo e metodologia; 

 estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

 estar em dia com as obrigações eleitorais; 

 possuir condições de saúde compatível com o exercício do cargo, comprovada em 

inspeção médica que será realizada por profissional competente, antes da contratação. 

Durante sua atuação como docente, nas avaliações de curso e institucional, será 

observado o comprometimento do docente com o PPC e com as políticas de ensino, 

pesquisa e extensão expressas no PDI.  

A atuação do docente deve extrapolar o espaço da sala de aula e orientar a formação do 

aluno dentro dos princípios éticos e diretrizes definidas nos documentos formais da 

instituição.  

 
2.2.5. Corpo docente e pessoal técnico-administrativo 
 

2.2.5.1. Titulação e regime de trabalho do corpo docente  
 

TOTAL DE DOCENTES2 – 105 (100%) 

 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

Especialistas Mestres Doutores Horista Parcial Integral 

34 

32,5% 

53 

50,5% 

18 

17% 

60 

57% 

19 

18% 

26 

25% 

 Total de docentes com pós-

graduação stricto sensu 

71 (67,5%) 

 Total de docentes em 

regime parcial ou integral 

45 (43%) 

                                                        
2 Dados do 2º semestre de 2016. 
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2.3. Políticas de atendimento aos discentes 

 
2.3.1. Formas de acesso 
 

 A admissão aos cursos do UNIPTAN observa os seguintes princípios para 

sua efetivação: 

1) Realização de processo seletivo, cujo edital deve ser aprovado pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão do UNIPTAN, em conformidade com a Lei. Os exames de 

seleção são elaborados tendo em vista os conteúdos da base nacional comum do 

ensino médio. 

2) Portador de diploma de curso superior pode ser admitido, mediante processo seletivo, 

desde que haja vaga no curso de seu interesse. 

3) Matrículas especiais em disciplinas isoladas podem ser admitidas em cursos que 

tenham vagas, desde que o interessado demonstre competência e habilidades 

condizentes com o perfil do ingresso constatadas em avaliações específicas. 

 Para o ingresso de alunos no UNIPTAN nos próximos anos, a Instituição 
planeja adotar o sistema de ingresso via resultado de ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio), sendo que as providências para tal estão sendo tomadas pela gestão 

atual do IPTAN. 

 

2.3.2. Estímulos à permanência 
 

 O UNIPTAN desenvolve ações significativas para a permanência dos 

discentes. Entre essas ações, podemos destacar as de caráter estritamente pedagógico, 

como processos de dependência, aceleração de estudos, serviço de atendimento 

psicopedagógico para acompanhamento das dificuldades e desempenho dos discentes. 

Através de acompanhamento individualizado dos discentes, as coordenações de curso 

disponibilizam cursos de nivelamento sanando possíveis desvios de aprendizado básico. 

Complementarmente a essas ações, oferece serviços para atendimento às carências 

socioeconômicas, que são bolsas de iniciação científica, de monitoria, de desempenho 

acadêmico, bolsa-convênio com SINPRO, SAAE, Polícia Militar, financiamento 

institucional e governamental com o FIES e PROUNI. 
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2.3.3. Organização estudantil   

 

           Aos estudantes do UNIPTAN é assegurada a organização do Diretório Central 

dos Estudantes e Centros Acadêmicos como entidades autônomas representativas dos 

interesses dos estudantes. 

          A organização, o funcionamento e as atividades do DCE e dos CAs são 

estabelecidos nos seus estatutos aprovados pelo corpo discente. A escolha dos 

dirigentes e dos representantes do DCE e dos CAs é realizada pelo voto direto e secreto 

de cada estudante, observando-se as normas da legislação eleitoral. O UNIPTAN cede 

as instalações físicas necessárias ao seu funcionamento. 

         Além da organização estudantil própria, os discentes têm participação no Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão e nos Colegiados dos Cursos, sendo os representantes 

discentes eleitos por seus pares. 

 
2.3.4. Acompanhamento dos egressos 

 

         O UNIPTAN, em apoio aos seus egressos, trabalha no sentido da continuidade do 

vínculo com a instituição para intercâmbio com profissionais em suas áreas de trabalho, 

colocação no mercado de trabalho e socialização de cursos e eventos institucionais.  

Para cumprir essa meta, trabalhamos com um Programa de Egressos, que garante: 

 mensurar o índice de ex-alunos ativos no mercado laboral, desempenhando 

funções inerentes à sua área de formação; 

 detectar as áreas de atuação, o nível de adesão com a sua área de formação e os 

níveis de remuneração dos egressos contratados; 

 identificar os elementos limitadores do acesso dos egressos ao mercado de 

trabalho; 

 informar os egressos sobre assuntos de sua área profissional para continuidade 

dos estudos em nível de aperfeiçoamento e/ou pós-graduação; 

 averiguar as experiências positivas e negativas vividas pelos egressos quando da 

entrada no mercado de trabalho; 

 avaliar as práticas de ensino, pesquisa e extensão do UNIPTAN, a partir da visão 

do ex-aluno. 



 
 

52 
 

 Identificar o grau de importância do Estágio Curricular para a inserção dos 

egressos no mercado de trabalho e identificar os setores de atividade econômica que 

mais absorvem os profissionais formados pelo UNIPTAN. 

 Identificar o índice de satisfação dos profissionais formados pelo UNIPTAN, o grau 

de compatibilidade entre a sua formação e as demandas da sociedade e do mundo do 

trabalho e as suas expectativas quanto à formação profissional. 

 

3. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 
 

3.1. Organização didático-pedagógica 
 
3.1.1. Perfil do egresso 
 

 O egresso do UNIPTAN terá formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva.  É profissional qualificado para o exercício de suas funções, com base no rigor 

científico e intelectual e pautado em princípios éticos.  É capaz de conhecer e intervir 

sobre os problemas/situações da área de atuação com ênfase na inserção regional, 

além de ser capacitado a atuar com senso de responsabilidade social, ambiental e ter 

compromisso com a cidadania. 

 

3.1.2. Seleção de conteúdos 
 

 A seleção, organização e desenvolvimento dos conteúdos curriculares é que 

norteiam a formação acadêmica dos diversos cursos.  Devem permitir a 

contextualização dos conteúdos, a flexibilidade curricular, a interdisciplinaridade, 

evitando, assim, o isolamento dos conteúdos acadêmicos, a visão linear e hierarquizada 

dos saberes, respeitando os conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos – 

resultado de suas experiências de vida.  

 
    Disciplina como componente curricular é algo diferente: trata-se de 
    um conjunto de conhecimentos e informações de certa área do  
    conhecimento que são necessários para a formação de   
    determinado profissional.  Assim sendo, é absolutamente   
    necessário que o conteúdo dessa disciplina reúna, com base em 
    todo conhecimento daquela área, os conhecimentos e as   
    informações que são necessários e pertinentes à formação daquele 
    profissional e que possam ser aprendidos por alunos de um curso 
    de graduação. (MASETTO, 2003, p. 142)  
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 O docente precisa ter em mente que não é somente a disciplina que define o 

seu conteúdo.  O conteúdo vai depender do perfil do profissional que se pretende formar 

e de suas necessidades. Precisando ainda relacionar a sua disciplina com as outras do 

currículo do curso. 

 Para o professor selecionar o conteúdo de uma disciplina é necessário: 

 ter clareza sobre o perfil e as características do profissional para cuja formação 

está contribuindo; 

 considerar todo o conteúdo próprio da disciplina,  retirando todos os itens 

importantes para aquele curso, elaborando uma lista de tópicos apropriada ao curso; 

 comparar essa lista de conteúdos com aqueles que são propostos pela disciplina, 

analisar  quais assuntos já estão ultrapassados, quais são inúteis, quais são inaplicáveis 

no curso em questão, quais merecem atualização, que novos tópicos devem ser 

acrescentados, quais devem ser substituídos até se chegar a um conjunto de tópicos 

adequados ao perfil do profissional desejado;  

 favorecer a integração dos conhecimentos selecionando os grandes temas, ou os 

grandes eixos teóricos ao redor dos quais os demais temas poderão se agrupar, ou a 

possibilidade de itens menores poderem se colocar como decorrentes deles; 

 a participação dos alunos nesse processo é fundamental.  A forma dessa 

contribuição poderá ser: no momento da apresentação e discussão do plano de ensino 

com a turma no início do período letivo, sob a forma de avaliação da programação ao 

final de cada semestre, em que se percebem os pontos fracos a serem corrigidos, ou 

ainda mediante sugestões para o semestre ou ano seguinte. Essa atitude acarretará, a 

cada semestre ou ano, a reformulação dos planos de ensino, buscando atender sempre 

às necessidades dos discentes (MASETTO, 2003, p. 143).  

          Uma seleção de conteúdos dessa forma favorecerá a escolha dos conteúdos mais 

adequados e atualizados, uma aprendizagem de conteúdos relacionados com outras 

disciplinas e com a formação esperada. 

           Os conteúdos curriculares devem estar ainda de acordo com os princípios de 

excelência e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; de 

interdisciplinaridade do conhecimento; devem possibilitar ao discente o desenvolvimento 

da capacidade de pensar; de ter discernimento para o desenvolvimento de projetos; de 

levantar questões; de desenvolver investigações; de organizar, analisar e sistematizar 

informações.  
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3.1.3. Princípios metodológicos 

 

   Os princípios metodológicos que norteiam as ações acadêmicas do UNIPTAN 

se desenvolvem em torno: 

 dos eixos ação/reflexão e troca e devem estar direcionados para a atuação  de um 

futuro profissional ético, culto, confiante na sua capacidade de resolver problemas, 

investigativo, inventivo e solidário; 

 dos conceitos de excelência e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão; 

 de interdisciplinaridade do conhecimento;  

 do desenvolvimento da capacidade de pensar; de ter discernimento para o   

desenvolvimento de projetos, de levantar questões;  

 de desenvolver investigações;  

 de organizar, analisar e sistematizar informações;  

 dos processos de avaliação da aprendizagem que devem pautar-se na ideia de 

acesso aos saberes e não de exclusão.  

  Esses princípios devem ser revisados anualmente pelo NDE de cada curso e 

socializados para todos os docentes do curso. 

 

3.1.4. Processo de avaliação 
 

 A avaliação do rendimento acadêmico é expressa pelos resultados de 0 (zero) 

a 100 (cem) pontos, com o mínimo de 70% (setenta por cento) para aprovação; 

 A avaliação é: 

 elemento regulador das ações; 

 diagnóstica; 

 contínua e informativa; 

 mediante provas escritas, trabalhos de grupo, trabalhos de campo, seminários, 

leituras e fichamento de textos, ensaios monográficos, entre outros. 

  Essa avaliação exige clareza de objetivos a atingir (o que avaliar), relações de 

confiança e respeito mútuo, a existência do efetivo interesse e investimento no 

desenvolvimento do discente. 
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       Cada ação avaliada implica decisões acerca da continuidade dos trabalhos: 

retomar, prosseguir, complementar, agrupar/ reagrupar, investir em determinados pontos 

etc. 

       Professores e discentes, tendo clareza dos objetivos e dos resultados obtidos 

nos trabalhos realizados, planejam formas alternativas de suprir falhas diagnosticadas 

em relação ao cumprimento dos objetivos. 

 

3.1.5. Práticas pedagógicas inovadoras 
 

 O UNIPTAN considera os espaços de aprendizagem como ambientes de 

investigação e criação, apropriados para o professor, juntamente com o aluno, construir 

a experiência de aprender, especialmente através das salas de metodologias ativas de 

aprendizagem. Adota, por conseguinte, práticas inovadoras que pressupõem aliar o 

ensino à pesquisa, à investigação. O ensino vinculado à pesquisa vislumbra-se como 

possibilidade de compreender as práticas pedagógicas como oportunidades para 

inovação, criação, observação e busca de alternativas de solução para as questões 

apresentadas. Buscam-se situações contextualizadas e problematizadoras para que as 

alternativas e soluções possam emergir do diálogo, da discussão, da reflexão e da 

relação entre teoria e prática. 

 As atividades de ensino precisam também estar associadas à comunicação 

dialógica e ao fazer educativo, incorporando o uso sistemático da biblioteca, laboratórios 

e tecnologia disponível. 

 Objetiva-se, para tanto, um docente que compreenda sua função e o 

aprendizado como processo contínuo e permanente de construção e reconstrução do 

conhecimento, sua atuação como mediador desse processo e que busque o 

aperfeiçoamento, a consciência crítica, a cidadania, o dinamismo e o 

empreendedorismo. 

 O UNIPTAN indica como práticas inovadoras e bem sucedidas aquelas que 

reúnem: 

 Trabalho coletivo, em equipe, compartilhado e coordenado pelo professor; 

  Contextualização do ensino; 

 Realização de atividades externas; 

 Utilização de tecnologia como instrumental para reflexão, crítica e 

investigação em sua área de atuação; 
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 Utilização de recursos didáticos pedagógicos variados, dinâmicos e 

interativos; 

 Práticas interdisciplinares; 

 Atitudes investigativas. 

 

3.1.6. Políticas de estágio, prática profissional e atividades complementares 
 
3.1.6.1. Políticas de estágio curricular supervisionado 

 

 O Estágio Supervisionado é parte integrante do currículo de acordo com o projeto 

pedagógico de cada curso. O estágio tem a finalidade de proporcionar ao aluno o 

exercício das teorias assimiladas nos cursos e, consequentemente, propiciar sua 

inserção no mercado de trabalho. 

 O estágio tem caráter obrigatório, é uma atividade complementar ao estudo, à 

análise e à teorização dos conhecimentos adquiridos.  

 O planejamento do estágio é específico de cada curso, de acordo com suas 

peculiaridades. Constitui, certamente, um importante instrumento de integração entre 

teoria, prática e formação profissional. 

 O Estágio Curricular Supervisionado tem por objetivos: 

 buscar a integração dos cursos do UNIPTAN com organizações profissionais, 

sociais, sindicais, entre outras, ligadas à área de formação do corpo discente; 

 servir como mapeamento da realidade profissional, aproximando os conhecimentos 

acadêmicos da prática de mercado; 

 buscar colocação profissional junto ao mercado de trabalho de acordo com a área 

de interesse do aluno e com a formação proporcionada pelo Curso; 

 promover a integração da IES/Curso com organizações da comunidade externa. 

 Toda a ação curricular voltada para o Estágio Supervisionado terá como 

referência básica os objetivos e as diretrizes propostas pelo Projeto Pedagógico de cada 

curso do UNIPTAN bem como a valorização do discente e a promoção de um estágio de 

qualidade. 

 Cada curso terá docentes responsáveis pela supervisão dos estágios, que serão 

planejados, organizados, orientados e avaliados, em todos os seus detalhes, pela ação 

conjunta dos Coordenadores de Curso e do Coordenador de Apoio ao Estudante do 

UNIPTAN. 
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 Cabe ao professor Supervisor de Estágio de cada curso ser devidamente 

qualificado para: 

 assistir os alunos nas atividades pertinentes aos Estágios; 

 realizar o levantamento de campo onde os estudantes possam estagiar; 

 contactar as organizações, consultando-as sobre o interesse em receberem 

estagiários; 

 convocar, sempre que necessário, reuniões com os alunos; 

 elaborar cronograma de atividades a serem desenvolvidas no decorrer dos 

períodos, em conformidade com o calendário acadêmico; 

 ser o elo integrador entre o UNIPTAN e a organização externa. 

 A organização externa proporciona ao UNIPTAN parcerias importantes através de 

Convênio de Cooperação Mútua com empresas públicas ou privadas. Essas parcerias 

são relevantes, uma vez que o objetivo maior é que os discentes associem os conteúdos 

assimilados em sala de aula com sua prática, contribuindo, assim, para sua formação 

acadêmica. 

 O objetivo maior do Estágio Curricular Supervisionado é, portanto, a promoção de 

atividades profissionalizantes e as atividades de repercussão social para a comunidade 

na qual a Instituição está inserida.  

 

3.1.6.2. Política de TCC (trabalho de conclusão de curso)  

 

 As atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidas dentro e fora da 

sala de aula, culminam com a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

que tem como objetivo complementar a formação profissional no que tange à 

investigação científica de questões teóricas e aplicadas nas áreas afins. 

 

 A razão principal do TCC é de permitir que o graduando mostre o domínio do 

instrumental aprendido ao longo dos anos de sua graduação, sendo capaz de produzir 

um texto científico dentro da área de sua escolha. 

 O Trabalho de Conclusão de Curso é um trabalho acadêmico apresentado como 

requisito para conclusão dos cursos de graduação do UNIPTAN.  

 O TCC é parte integrante do currículo dos cursos do UNIPTAN, e sua articulação, 

bem como avaliação, devem ser definidas no projeto pedagógico de cada curso ou em 

instrumento próprio. 
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 Todos os discentes são incentivados, no decorrer de seus cursos, ao trabalho de 

investigação científica. Para realizar o TCC, o discente possui orientação de um docente 

na área de pesquisa escolhida. Para aprovação do seu trabalho, o discente passa por 

processo de avaliação definido no Projeto Pedagógico do seu curso.  

 

 Os objetivos principais do Trabalho de Conclusão de Curso são: 

 

 proporcionar ao discente a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, que 

possam estimular o pensar científico e o desenvolvimento criativo para novas pesquisas.  

 propiciar, através da pesquisa, debates, descobertas e inovações, enriquecendo a 

prática do ensino; 

 promover o exercício de uma prática acadêmica necessária, tanto na socialização 

de resultados de processos investigativos, quanto na apresentação formal do trabalho;  

 
3.1.6.3. Políticas e práticas de educação a distância  
 

 O UNIPTAN tem como uma de suas metas a criação de cursos na 

modalidade de EAD (ensino a distância), no nível de graduação e pós-graduação lato                                                                                                                

sensu.  

 O UNIPTAN pretende: 

 Criar e implantar novos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu na 

modalidade semipresencial e/ou a distância.  

 Criar e implantar um sistema de comunicação dos cursos de educação a distância. 

 Criar e implantar laboratórios, áreas de pesquisa, biblioteca, salas de vídeo e 

teleconferência, rede eletrônica, equipamentos de informática e software, de modo a 

atender a natureza da educação semipresencial e/ou a distância. 

 Contratar docentes e técnicos administrativos que integram os cursos de pós-

graduação lato sensu semipresenciais e/ou a distância. 

 Garantir a aderência aos padrões de qualidade necessários para a criação e 

implantação dos cursos de pós-graduação lato sensu semipresenciais e/ou a distância. 
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3.1.6.4. Políticas de educação inclusiva 

 

 A educação inclusiva é um processo em que se amplia a participação de 

todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino superior, inclusive daqueles que 

portam algum tipo de deficiência. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e 

das políticas vivenciadas no UNIPTAN, de modo a responder à diversidade de alunos. É 

uma abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito e suas singularidades, 

tendo como objetivos: o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos.                           

 Para tanto, é necessário disponibilizar, ao sujeito e suas singularidades, 

acesso a todo o espaço físico institucional, motivá-lo à participação de atividades 

extracurriculares, dentro das suas capacidades, bem como condições que possibilitem o 

desenvolvimento de suas aptidões, tais como: recursos humanos, físicos, tecnológicos e 

materiais. Não podemos ficar de fora desse processo de inclusão; devemos participar, 

devemos nos arriscar e motivar uma constante troca de afetividade e sensibilidade entre 

governantes e governados, entre educadores e educandos, entre pais e filhos, para que 

de fato ocorra a inclusão e uma educação mais humana e igualitária. 

 Nesse sentido, a educação inclusiva deve abarcar e privilegiar: 

 Os deficientes físicos: a inclusão do deficiente físico no âmbito escolar representa 

não somente a colocação do indivíduo em salas de aula, mas uma mudança de 

conceitos, programas, política e apoio oferecido aos deficientes. As adaptações no 

ambiente físico da Instituição devem ser feitas para que o deficiente físico seja acolhido 

e encorajado a ser autônomo. 

 Os deficientes mentais: a construção de uma sociedade inclusiva exige mudanças 

de ideias e práticas, as quais viabilizem faculdades inclusivas que atendam a todos, 

independentemente de suas deficiências físicas, de forma de garantir a participação de 

todos no ensino de qualidade. 

 A inclusão digital: deve ser considerada como democratização das tecnologias, a 

qual tem como objetivo pricipal incluir uma pessoa digitalmente, e não apenas 

"alfabetizá-la" em informática, mas fazer com que o conhecimento adquirido por ela 

sobre a informática seja útil para melhorar seu quadro social.  

 O nivelamento: buscando sempre melhorar a educação oferecida a nossos alunos 

e a compreensão desta pelos mesmos, o UNIPTAN vem desenvolvendo aulas de 

nivelamento. Essas aulas têm um papel fundamental, pois é uma oportunidade que 

nossos alunos têm para rever conteúdos que estudaram durante sua passagem pelo 
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Ensino Médio, além de proporcionar aos nossos alunos uma melhor compreensão e 

rendimento dos conteúdos que estão sendo abordados no Ensino Superior. 

 A Educação a Distância: a EAD tem como função diminuir as desigualdades sociais 

e educacionais, proporcionando acesso ao conhecimento. Assim, a educação a 

distância, devido ao seu baixo custo e à evolução acelerada da tecnologia, tem 

permitido que o ensino chegue aos lugares mais distantes, alcançando 

pessoas que, de outra forma, dificilmente teriam acesso à educação. 

                                    
3.2. Oferta de cursos e programas (presenciais e EAD) 

   
PROPOSTAS DE CURSOS PARA PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO  

Quinquênio 2017-2021 
 

CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

DENOMINAÇÃO TIPO MODALIDADE TURNO VAGAS/ANO 

Fisioterapia Bacharelado Presencial Noturno 120 

Arquitetura Bacharelado Presencial Noturno 120 

Ciências 

Biológicas 

Bacharelado Presencial Noturno 120 

Farmácia Bacharelado Presencial Noturno 120 

Medicina 

Veterinária 

Bacharelado Presencial Noturno 120 

Mineração Bacharelado Presencial Noturno 120 

Sistemas de 

Informação 

Bacharelado Presencial Noturno 120 

Letras Licenciatura Presencial Noturno 120 

Edificações Tecnólogo Presencial Noturno 120 

Gestão 

Ambiental 

Tecnólogo Presencial Noturno 120 

Gestão 

Comercial 

Tecnólogo Presencial Noturno 120 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

Tecnólogo EAD - 120 

Auditoria Tecnólogo EAD - 120 
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Contábil 

Gestão de 

Projetos 

Tecnólogo EAD - 120 

Logística Tecnólogo EAD - 120 

 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

DENOMINAÇÃO TIPO MODALIDADE TURNO VAGAS/ANO 

Direito Público Lato sensu Presencial / EAD Diurno 80 

Psicopedagogia Lato sensu Presencial / EAD Diurno 80 

Tecnologia da 

Educação 

Lato sensu Presencial / EAD Diurno 80 

Gestão 

Estratégica de 

Empresas 

Lato sensu Presencial / EAD Diurno 80 

Práticas de 

Alfabetização e 

Letramento 

Lato sensu Presencial / EAD Diurno 80 

Pedagogia 

Empresarial 

Lato sensu Presencial / EAD Diurno 80 

Metodologias 

Ativas de 

Aprendizagem 

Lato sensu Presencial / EAD Diurno 80 

Legislação 

Tributária 

Lato sensu Presencial / EAD Diurno 80 

Enfermagem em 

UTI 

Lato sensu Presencial Diurno 80 

Obstetrícia Lato sensu Presencial Diurno 80 

Gestão 

Financeira 

Lato sensu Presencial / EAD Diurno 80 

Controladoria e 

Auditoria 

Lato sensu Presencial / EAD Diurno 80 

Gestão Pública Lato sensu Presencial / EAD Diurno 80 

Planejamento 

Tributário 

Lato sensu Presencial / EAD Diurno 80 

Gestão de 

Saúde 

Lato sensu Presencial Diurno 80 
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Gestão da 

Qualidade em 

Enfermagem 

Lato sensu Presencial Diurno 80 

Estomaterapia Lato sensu Presencial Diurno 80 

 

3.2.1. Ensino de pós-graduação em nível de especialização – lato sensu 
 

 O UNIPTAN, para aperfeiçoar a sua prática acadêmica, pretende oferecer 

cursos de pós-graduação lato sensu como instrumento de qualificação profissional nas 

diversas áreas do conhecimento desenvolvidas pela instituição. 

 Os cursos de pós-graduação lato sensu da instituição terão como finalidade 

atender a demanda de pessoal de nível superior por formação e capacitação em nível de 

pós-graduação. 

 Compete aos cursos de graduação propor e promover cursos de 

especialização em suas áreas e ao CONSEPE a aprovação da oferta dos mesmos. 

 

3.2.2. Pós-graduação stricto sensu 

 

 O UNIPTAN não mantém atividade de ensino de pós-graduação em nível de 

mestrado e de doutorado.  Em médio prazo, pretende-se desenvolver ações específicas 

para a implantação de atividades de pesquisa, principalmente nas áreas de Ciências 

Sociais Aplicadas, Ciências Biológicas e Saúde e Pedagógica, visando ao interesse da 

instituição em atuar nesse patamar de ensino. 

 A Instituição pretende, depois que consolidar o ensino em nível de mestrado, 

atuar também no ensino de pós-graduação em nível de doutorado. 

Previsão de elaboração de projeto de pós-graduação stricto sensu – nível: mestrado, 

para submissão à CAPES – ano de 2018. 

 

3.2.3. Programa de Extensão 
 
3.2.3.1. Definições 
 

 A extensão acadêmica refere-se ao contato entre a comunidade interna da 

instituição de ensino superior com a comunidade externa na qual se insere. A extensão, 

juntamente com o ensino e a pesquisa, colabora na formação de alunos regulares da 
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Instituição tanto quanto na melhoria dos indivíduos da sociedade. Através da extensão, 

disponibiliza-se ao público externo o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa 

desenvolvidos na Instituição. Com essa ação, produzem-se novos tipos de 

conhecimentos a serem trabalhados e articulados. 

 São consideradas atividades de extensão as ações voltadas não só para a 

comunidade interna do UNIPTAN, mas também abertas aos membros da comunidade 

externa, compreendendo cursos, eventos, prestação de serviços, projetos e programas. 

 Os cursos, eventos e prestação de serviços à comunidade podem acontecer 

em qualquer período do ano, desde que planejados com antecedência e analisadas as 

suas condições de oferta. 

 A prestação de serviços, os cursos e os eventos a serem oferecidos podem 

realizar-se na forma de encontros, congressos, seminários, ciclos de debates, 

exposições, espetáculos, torneios, festivais e outras ações pontuais que visem a um 

objetivo definido de formação e/ou recreação. 

 Os projetos de extensão apresentam um caráter educativo, social, cultural, 

científico e/ou tecnológico, de caráter mais metódico, devendo ser desenvolvidos sob a 

coordenação de um professor especializado na área de oferta da(s) atividade(s), com 

objetivos bem definidos e, preferencialmente, embasados em referências teóricas que 

devem ser apresentadas dentro da metodologia específica. 

 Os programas de extensão têm natureza mais ampla, compreendendo uma 

série de elementos em prol de um objetivo maior. Integra os programas de extensão um 

conjunto articulado de cursos, eventos, prestação de serviços e projetos que mantêm 

uma unidade temática comum, cujos objetivos são trabalhados para serem alcançados a 

médio e longo prazos. 

 
3.2.3.2. Organização e execução 

 

 O planejamento e a organização da extensão são de responsabilidade da 

Coordenação de Extensão, que é subordinada à Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão do 

UNIPTAN, aos quais caberão o acompanhamento das ações, o gerenciamento dos 

recursos disponíveis e a busca de fomento para a prática da extensão. 

 À Coordenação de Extensão compete: 

 apreciar as propostas apresentadas; 

 acompanhar e avaliar a execução da extensão; 
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 apreciar toda e qualquer alteração de proposta, nos casos em que já tiver sido 

aprovada ou em execução; 

 acompanhar a obtenção de recursos junto aos proponentes das ações, às 

Coordenações de Curso, às empresas da região e à Reitoria do UNIPTAN; 

 acompanhar a divulgação dos eventos de extensão, utilizando os órgãos 

competentes para tal; 

 acompanhar a elaboração e a avaliação dos relatórios da extensão, quanto ao 

cumprimento dos objetivos propostos, resultados obtidos e a contribuição para o ensino 

e a pesquisa; 

 elaborar planejamento anual das ações de extensão; 

 presidir a Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Extensão. 

 Na elaboração, encaminhamento, aprovação e execução de propostas de 

extensão, devem ser observados os seguintes procedimentos: 

 qualquer membro da comunidade acadêmica (professor, aluno e técnico-

administrativo) pode sugerir projetos de extensão, desde que coordenados e 

encaminhados através de um professor ou técnico-administrativo com formação 

específica na área; 

  as propostas devem ser encaminhadas através de formulário próprio da 

Coordenação de Extensão, sendo preenchidos todos os itens necessários para 

avaliação das mesmas; 

 a análise do mérito acadêmico da proposta caberá à Coordenação de 

Extensão e, em casos especiais, à Comissão de Acompanhamento e Avaliação de 

Extensão; 

 nos casos em que a proposta não demandar custo financeiro para a 

Instituição, a mesma será encaminhada à Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão para 

deliberação de execução; nos casos em que houver custo financeiro, ela será 

encaminhada à Reitoria para análise e deliberação.  

 A Comissão de Acompanhamento e Avaliação de Extensão será formada por 

uma equipe com, no mínimo, 6 (seis) e, no máximo, 10 (dez) servidores do UNIPTAN, 

entre docentes e técnicos administrativos, os quais serão sugeridos e encaminhados 

pela Coordenação de Extensão à Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão, cabendo a esta 

nomeá-los. 
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 À Comissão caberá avaliar e decidir sobre questões extraordinárias 

relacionadas à extensão, emitindo parecer final para encaminhamento à Pró-reitoria de 

Pesquisa e Extensão. 

 
3.2.4. Programa de pesquisa 

 

 A pesquisa docente e discente terá como manancial as linhas estabelecidas 

pelos docentes da Instituição, embasadas nas particularidades de cada curso e nas 

características da região, quando for o caso. Essas linhas de pesquisa serão 

desenvolvidas pelos professores e alunos ao longo dos respectivos cursos. 

 A princípio, todo o corpo docente e o corpo discente poderão se envolver com 

a pesquisa científica institucional, desde que atendidas as exigências relacionadas a 

cada projeto. As atividades serão gerenciadas por um Coordenador de Pesquisa, que 

fornecerá todo o apoio necessário ao pleno desenvolvimento dos projetos. 

 A pesquisa institucional se desenvolverá pelo seguinte Regulamento: 

 

3.2.4.1. Regulamento do Programa de Pesquisa Institucional – PROPINT  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O Programa de Pesquisa Institucional – PROPINT – consiste numa política de 

fomento à pesquisa docente e à iniciação científica, preferencialmente dentro das linhas 

de pesquisa estabelecidas na Instituição. 

 

Art. 2º - Anualmente, será aberta a chamada para apresentação de propostas de 

pesquisa pelos docentes. Se aceitas e aprovadas dentro das normas estabelecidas em 

edital e enquadradas nas normas internas do UNIPTAN, serão concedidas bolsas de 

pesquisa aos membros da equipe. 

 

Art. 3º - Os projetos deverão ter duração de 1 (um) ano, permitida sua renovação, desde 

que justificada e autorizada. 

 

Art. 4º - Os projetos serão primeiramente apreciados pela Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação de Pesquisa (COAPE), cujos membros são nomeados 
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pelo Pró-reitor de Pesquisa e Extensão e aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão. Em seguida, as propostas serão analisadas quanto ao mérito científico por 

pareceristas ad hoc externos à Instituição, com título de doutor – ou, na impossibilidade 

deste, com título de mestre – e reconhecida experiência de orientação de projetos na 

área em que a proposta está sendo avaliada. 

 

DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES 

 

Art. 5º - São requisitos para participar do PROPINT, na condição de docente: 

a) ter vínculo empregatício com o UNIPTAN; 

b) ter o título de especialista para atuar como apoio técnico, e o título de mestre e/ou 

doutor para atuar como orientador de projeto; 

c) apresentar disponibilidade para desenvolver a pesquisa e a orientação dos alunos 

de iniciação científica; 

d) apresentar toda a documentação necessária, incluindo o currículo Lattes 

atualizado. 

 

Art. 6º - São requisitos para participar do PROPINT, na condição de aluno-bolsista de 

iniciação científica: 

a) estar regularmente matriculado num dos cursos do UNIPTAN, em período superior 

ao segundo e inferior ao último, por ocasião do início do projeto; 

b) apresentar disponibilidade para desenvolver a pesquisa; 

c) apresentar toda a documentação necessária, incluindo o currículo Lattes 

atualizado; 

d) durante a pesquisa, não ser reprovado em nenhum disciplina do curso. 

 

Art. 7º - Nem o professor-pesquisador nem o aluno-bolsista poderão integrar mais de um 

projeto ao mesmo tempo ao serem contemplados com bolsas. 

 

Parágrafo único – A participação excepcional de um professor ou aluno em mais de um 

projeto de pesquisa concomitante poderá ocorrer desde que a disponibilidade de 

atuação num projeto não prejudique a disponibilidade em outro, devendo-se restringir a 

somente 1 (uma) bolsa, em qualquer das modalidades. 

 



 
 

67 
 

Art. 8º - Cada projeto de pesquisa poderá abrigar até 2 (dois) alunos-bolsistas e quantos 

alunos voluntários a proposta abarcar, dependendo da disponibilidade de orientação 

pelo(s) professor(es) envolvido(s). 

 

DAS LINHAS DE PESQUISA 

 

Art. 9º - Cada curso trabalhará com quantas linhas de pesquisa forem estabelecidas em 

comum acordo com a Coordenação de Curso, o NDE e os docentes do curso em 

questão, podendo tais linhas ser institucionais ou trabalhadas em parceria com outras 

instituições de ensino superior ou de pesquisa. 

 

Art. 10 - Os projetos de pesquisa deverão, na medida do possível, estar de acordo com 

as linhas de pesquisa institucionais, sendo admitidos, excepcionalmente, projetos 

avulsos fora de tais linhas de pesquisa, desde que atendam às necessidades do curso e 

o perfil da equipe de pesquisa. 

 

Art. 11 – Um mesmo projeto poderá estar inserido em mais de uma linha de pesquisa, 

desde que haja justificativa plausível para essa inserção. 

 

DAS BOLSAS DE PESQUISA E DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Art. 12 – Os professores terão direito a uma bolsa de pesquisa com valores 

diferenciados dependendo de sua titulação, bem como da sua função estabelecida no 

projeto de pesquisa em questão. 

 

Art. 13 – Os alunos selecionados em edital específico para este fim terão direito a uma 

bolsa de iniciação científica. 

 

DO CUSTEIO 

 

Art. 14 – O projeto apresentará, de forma detalhada, os gastos previstos com material de 

consumo e material permanente. 
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Art. 15 – O UNIPTAN se reserva o direito de destinar a verba que julgar conveniente 

para os projetos aprovados, mesmo que inferior à neles prevista, dentro de sua 

disponibilidade de recursos. 

 

Art. 16 – O custeio dos projetos de pesquisa, incluindo as bolsas para professores e 

alunos, poderá advir dos recursos próprios da Instituição ou através da captação de 

recursos financeiros por meio das agências de fomento à pesquisa estaduais, nacionais 

e internacionais. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 17 – As propostas devem ser entregues no prazo do edital, totalmente dentro das 

especificações do mesmo. 

 

Art. 18 – Os detalhes acerca das inscrições de propostas, documentos indispensáveis, 

critérios de avaliação e divulgação dos resultados serão apresentados no edital. 

 

4. INFRAESTRUTURA 
 
4.1. Infraestrutura física geral   

 

 O UNIPTAN está instalado em imóvel alugado, cujo prédio caracteriza-se pela 

excelente localização, com instalações adaptadas ao ensino, que acomodam, 

adequadamente, os cursos em funcionamento e aqueles em fase de autorização de 

funcionamento pelo MEC. 

 As salas de aula têm uma dimensões próximas de 70m², sistema de 

iluminação natural e artificial e espaços adequados para comportar turmas de 60 alunos 

(algumas, com capacidade maior). As instalações são apropriadas à utilização dos 

recursos audiovisuais necessários à prática pedagógica. 

 Saliente-se que se encontra em processo de construção o novo campus 

do UNIPTAN, com uma área de aproximadamente 40.000 m2, em terreno próprio, 

onde serão construídos prédios com 4 andares cada, específicos para: serviços 

administrativos, salas de aula e laboratórios, além de ampla área para atividades 

externas, atividades físicas e estacionamento. 
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 A infraestrutura física atual do UNIPTAN conta com o seguinte: 

 

TIPO DE INSTALAÇÃO QUANTIDADE 

Setores administrativos 24 

Salas de aula 38 

Auditório 01 

Sala de professores 01 

Espaços para atendimento aos alunos 04 

Gabinetes para professores TI 12 

Instalações sanitárias 12 

Biblioteca 01 

Sala de apoio de informática 01 

Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas 11 

Espaços de convivência e alimentação 03 

 

4.2. Infraestrutura Acadêmica 
 

4.2.1. Recursos tecnológicos disponíveis 
 

 O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no processo 

ensino-aprendizagem reflete uma nova forma de expressão do pensamento e interação, 

a incorporação desses recursos à educação. Sua aplicação é objeto de investigação não 

apenas como um meio para ensinar conteúdos específicos de disciplinas, mas 

principalmente pelos processos cognitivos, sociais e científicos que suscitam. 

 Desta forma, a Instituição impõe exigência de um conhecimento holístico da 

realidade. Possui um contínuo processo de melhoria da sua infraestrutura, com o 

objetivo de oferecer laboratórios bem equipados e de alta qualidade, equipamentos 

compatíveis com a boa qualificação de seu alunado, aparelhagem que proporcione 

atividades de ensino, pesquisa e extensão de destaque na região. Tudo isso em 

consonância com o perfil de formação de outros cursos abarcados pelo IPTAN, 

potencializando a interdisciplinaridade em busca de um conhecimento prático e 

científico. 

 Destaca-se, nesse processo, a existência de Laboratórios de Informática, 

Salas Multimídia para aula, lousas interativas (e-boards), e uma sala dedicada 
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exclusivamente a Metodologias Ativas de Aprendizagem. Nesses espaços o alunado 

aprimora seus conhecimentos práticos em consonância com a teoria aprendida através 

de disciplinas teóricas específicas da estrutura curricular do curso, além de utilizar esses 

espaços com o acompanhamento de profissionais para a realização de trabalhos e 

pesquisas em outras disciplinas. 

 Atualmente a instituição conta com 2 (dois) Laboratórios de Informática, 

equipados com 30 e 50 terminais de acesso à Internet, perfazendo, portanto, 80 (oitenta) 

computadores que são de acesso livre aos discentes e/ou são utilizados para atividades 

programadas de aulas, atividades de pesquisa e extensão, atividades de avaliação 

institucional e dentre outros.  

 O IPTAN, refletindo em como a utilização de recursos de aprendizagem em 

sala de aula pode ser benéfica no processo de aprendizagem de seus alunos, vem 

realizando a instalação de lousas interativas (e-boards) em suas salas de aula. Como as 

lousas não estão disponíveis em todas as salas de aula, existem 2 (duas) salas 

multimídia à disposição dos professores para serem utilizadas em aulas. Essas salas 

multimídia contam com computador com acesso à Internet, projetor multimídia e caixas 

de som. 

 Além de salas de aula e laboratórios equipados com projetores multimídia e 

computadores, a instituição, com o compromisso de proporcionar aos seus alunos um 

ensino de qualidade, disponibiliza aos professores, para utilização em aulas, os 

seguintes recursos móveis: projetores multimídia, kits multimídia e caixas de som, que 

podem ser solicitados e reservados através do site do IPTAN. 

 A Instituição, repensando nas metodologias de ensino utilizadas diariamente, 

busca agregar maior conhecimento e tornar o dia a dia das aulas mais dinâmico, além 

de proporcionar uma quebra do paradigma professor-aluno, uma vez que a velocidade 

da construção do conhecimento favorece a complementação destes personagens, que, 

cada vez mais, aprendem juntos. Nesse contexto, a instituição disponibiliza uma sala de 

Metodologias Ativas de Aprendizagem, com design diferenciado, mesas-redondas 

dispostas em círculo, 4 projetores multimídia, 50 tablets e tecnologia de rede sem fio 

(wireless) exclusiva, com o objetivo de estimular o aluno a construir seu conhecimento 

por meio da avaliação da informação disponível, sendo o professor o responsável pela 

orientação adequada, pelo acompanhamento e pelo estímulo constante pelo 

aprendizado de qualidade. 
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 Além dos ambientes supracitados, a instituição dispõe mais 10 (dez) terminais 

devidamente equipados na Biblioteca, sendo 8 (oito) para utilização dos discentes em 

pesquisas técnico-científicas e 2 (dois) para consulta ao acervo e acesso às bases de 

dados. 

 O IPTAN disponibiliza também 6 (seis) terminais de computador, distribuídos 

em seus saguões, para utilização livre dos discentes, incluindo o uso para acesso ao 

Sistema RM (consultas de notas, frequências etc.). No Setor Financeiro, existe um 

terminal equipado com computador e impressora para dar suporte aos discentes ao 

acesso a sítios do Governo Federal, como FIES e PROUNI, bem como no controle da 

sua vida financeira com a instituição. 

 Em parceria com empresas da área de publicidade, o IPTAN disponibiliza 2 

(dois) Totens Digitais, equipados com display para avisos acadêmicos e anúncios de 

terceiros, e pontos para carregamento de energia para vários tipos de equipamentos 

eletrônicos, como computadores pessoais, tablets, smartphones. 

  Os pavilhões são cobertos pela tecnologia de rede sem fio (wireless), que 

permitem a conexão de dispositivos eletrônicos sem o uso de cabos. A rede sem fio 

poderá ser acessada por toda comunidade educativa do IPTAN de forma livre, à qual 

podem conectar-se notebooks, smartphones e similares. 

 
4.2.2. Recursos audiovisuais 

 

 Os recursos audiovisuais disponíveis na Instituição relacionam-se aos 

recursos de tecnologia e informação descritos acima, especialmente no que se refere 

aos ambientes com data-shows, lousas interativas (e-boards), computadores, 

laboratórios de informática e demais recursos disponíveis na Instituição para toda a 

comunidade acadêmica.  
 

4.2.3. Biblioteca 

 

  A Biblioteca Prof. Gaio foi fundada em 2001, com o objetivo de atuar como 

suporte para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, e está 

devidamente informatizada para fornecer informações rápidas e precisas a seus 

usuários. Tal procedimento oferece as vantagens de disseminação seletiva da 

informação, obtenção de dados para avaliação quantitativa do acervo, controle de 

empréstimos, entre outras.  
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  O sistema utilizado pela Biblioteca permite ao usuário o acesso aos serviços e 

catálogos na íntegra e em tempo real, dentro do site cuja rotina de controle possibilita a 

qualquer usuário efetuar buscas em sua base de dados, reservas e renovações. 

  A Biblioteca adota padrões internacionais para o tratamento da informação 

utilizando as normas de catalogação AACR2 e a CDU (Classificação Decimal Universal), 

que classifica assuntos por área do conhecimento, além da tabela CUTTER - sanboen 

para autor com formato de saída segundo a Norma NBR/6023 da ABNT.  

  O acesso ao material bibliográfico é livre, e o acervo está disponibilizado nas 

estantes em conformidade com o número de chamada das obras. O número de títulos é 

alterado periodicamente, pois, além de compras de livros, trabalha-se com permutas e 

doações. No acervo, além da multimídia, há os periódicos que se dividem em eletrônicos 

e impressos. 

  O horário de funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta-feira das 8h 

às 21h45min. 

 Seus usuários potenciais são os alunos, ex-alunos formados na Instituição, 

professores, funcionários e os usuários da comunidade local. A Biblioteca possui 2.656 

(dois mil seiscentos e cinquenta e seis) leitores inscritos3. 

  A Biblioteca dispõe de um acervo diversificado entre livros, CDs, assinaturas 

de jornais e periódicos, revistas, entre outros. 

  O acervo específico dos cursos é formado pelas bibliografias básicas e 

complementares estabelecidas juntamente com o ementário das disciplinas ofertadas, 

além de obras de referência, independentemente de serem requisitadas através dos 

planos de ensino. 

 

4.2.3.1. Serviços prestados 
 

 

Nº 
 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

TIPO DE CLIENTE 

I C E D 

1 Atendimento e orientação ao cliente X X X X 

2 Empréstimo de publicações X X X  

                                                        
3 Dados do 1º semestre de 2016. 
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3 Solicitação de empréstimos via Internet (atualmente para 

professores e funcionários via e-mail) 

X X   

4 Solicitação de reservas via Internet X X   

5 Conexões elétricas para micros portáteis  X X X X 

6 Microcomputadores com acesso à Internet  X X X X 

7 Microcomputadores para consulta rápida ao site da IES X X X X 

8 Sala de vídeo (01 cabine equipada com TV, DVD, vídeo) X X X X 

9 Consulta local ou pela Internet ao acervo impresso X X X X 

10 Boletim eletrônico de novas aquisições com sumários  X X X X 

11 Fornecimento on-line de material didático (imagens escaneadas 

na biblioteca) 

- - - - 

12 Fornecimento, impresso/eletrônico, de normas e artigo 

nacionais/internacionais de bases de dados 

X X X X 

13 Convênio com outras bibliotecas (todas que participaram do 

COMUT e comunidade) 

X X X X 

14 Fornecimento de artigos impressos ou eletrônicos mediante 

convênio com o serviço COMUT. 

X X X X 

15 Fornecimento de artigos eletrônicos, de livre distribuição, 

mediante pesquisa personalizada 

X X X X 

16 Acesso ao calendário de eventos científicos das áreas dos 

cursos oferecidos pela IES 

X X X X 

17 Consulta aos títulos dos projetos de iniciação científica e TCC X X X X 

 Legenda:     

 I - Cliente Institucional     

 C - Cliente Conveniado     

 E - Cliente Ex-Aluno     

 D - Demais clientes     

 

4.2.3.2. Política de aquisição, expansão e atualização de acervo da Biblioteca Prof. 
Gaio  
 A Biblioteca do UNIPTAN, para atender a seus usuários e alcançar seus 

objetivos, estabelece uma política de aquisição, expansão e atualização de acervo, 

trabalhando com todos os seus usuários. 

 Com isso, seguem abaixo os critérios dessa política adotada pela Biblioteca: 
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 É colocada à disposição de todos uma pasta ou caixa bem visível na Biblioteca, 

onde são solicitadas indicações bibliográficas de materiais para expansão e renovação 

de acervo constantemente, assim como ideias sobre obras lidas; 

 A bibliografia é indicada pelos corpos docente e discente, coordenadores, 

funcionários, comunidade externa e visitantes; 

 Revisão de bibliografias existentes no acervo (data, edição, conteúdo); 

 Congressos e seminários (indicações de novas bibliografias);  

 Catálogos de novas publicações enviados pelas editoras;  

 Análise estatística do uso do material bibliográfico;  

 Cooperativismo entre Bibliotecas;  

 COMUT;  

 INTERNET;  

 Consulta em base de dados;  

 Doações;  

 O descarte de obras poderá acontecer caso a mesma seja, ao final da análise, 

totalmente inútil ou por motivo de estar deteriorada ou ultrapassada em seu conteúdo; 

 Há um planejamento de compras anuais determinada pela verba destinada ao 

curso, que é analisado de acordo com a demanda e necessidades da Biblioteca;  

 Espaço aberto para editora destinada à exposição de livros e revistas, revertendo 

em permuta; 

 Ao início de cada semestre, estabelece-se uma programação de aquisições, e 

durante a sua execução pode ser alterada para incluir itens não previstos e que se 

tornem necessários às atividades acadêmicas;  

 O cumprimento dessas orientações está assegurado no planejamento econômico 

financeiro dos cursos, em dotação orçamentária estimada com base em levantamento 

de necessidades da Instituição. 

 Adotando essa política, espera-se atender a expectativa dos usuários da 

Biblioteca e ajudá-los a alcançar o desenvolvimento humano em todos os sentidos, com 

o estudo e a pesquisa. 

 A maior preocupação da equipe que trabalha na Biblioteca é atender bem aos 

alunos e funcionários e toda a comunidade interna e externa que utilizam os serviços 

prestados pela mesma, assim como orientá-los nas dificuldades e, principalmente, 
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realizar um trabalho de incentivo para sua crescente utilização, tanto por parte dos 

alunos quanto dos funcionários. 

  Neste contexto, pode-se afirmar que a Biblioteca Prof. Gaio trabalha em prol 

do desenvolvimento humano, cultural, intelectual e social dos seus usuários, com um 

trabalho de pesquisa e estudo, respeitando as diferenças, e, consequentemente, 

contribuindo para um maior desenvolvimento de toda a sociedade. 

 

4.2.4. Laboratórios 
 

 O UNIPTAN conta com 2 (dois) Laboratórios de Informática, equipados com 

terminais de acesso à Internet, perfazendo, no total, 80 (oitenta) computadores de 

acesso aos discentes e/ou são utilizados para atividades programadas de aulas, 

atividades de pesquisa e extensão, atividades de avaliação institucional e dentre outros.  

- O laboratório de informática I possui 76 metros quadrados, um projetor multimídia e 50 

computadores equipados com webcam e placas de som. Com a finalidade de atender as 

condições necessárias para o pleno acesso, participação e aprendizagem dos 

estudantes com deficiência, na educação superior, o laboratório de informática I possui 

dois computadores equipados com teclados em Braille, e configurados com sistema de 

voz DOSVOX para Portadores de Necessidades Especiais (PNE).  

- O laboratório de informática II possui 61 metros quadrados e 30 computadores com 

placas de som. 

 A Instituição possui 1 (um) Laboratório de Física e Eletricidade, que ocupa um 

espaço de 50 metros quadrados, inaugurado em abril de 2016, para servir como suporte 

às unidades curriculares do curso de Engenharia de Produção e aos projetos de 

pesquisa desenvolvidos pelos docentes do curso. O laboratório está equipado com 

bancadas, quadro-branco, e equipamentos para desenvolvimento de temáticas 

relacionadas a eletricidade e outros tópicos da física.  

 Existem 5 Laboratórios utilizados pelos cursos da área da saúde, sendo eles: 

Laboratório de Anatomia, Laboratório de Fisiologia, Laboratório de Habilidades Clínicas, 

Laboratório de Microscopia e Laboratório Multidisciplinar, Laboratório de Simulação 

Realística.  

- O Laboratório de Anatomia possui 90 metros quadrados, e está preparado a receber 

alunos para aulas práticas. Possui 02 cadáveres, peças anatômicas diversas, 

esqueletos, quadros, pias, tanques, mesas, cadeiras e ventiladores. 
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- O Laboratório de Fisiologia possui 62 metros quadrados e conta com ferramentas 

flexíveis que visam possibilitar o desenvolvimento prático dos alunos da área de saúde 

da instituição, principalmente nas aulas de fisiologia, fisiologia do exercício, biologia, 

metabolismo energético e farmacologia. O Laboratório possui aparelho chamado 

PowerLab, que possibilita aulas práticas de eletrocardiograma, expirometria, 

eletromiografia, entre outros. O PowerLab é uma unidade de aquisição de dados que 

utiliza os softwares LabChart, Scope™ e LabTutor. Os sistemas, de utilização simples, 

constituem uma ferramenta poderosa de ensino e aprendizagem, possibilitando aos 

alunos a aquisição e análise de dados em uma grande escala de experimentos. A 

versatilidade de tal sistema permite que ele seja utilizado em inúmeras situações em 

sala de aula, tanto para o usuário iniciante quanto para o avançado. Com um hardware 

robusto e confiável e um software intuitivo, os estudantes podem se concentrar na 

ciência ao invés do equipamento. Essas ferramentas desenvolvem nos estudantes 

habilidades práticas, promove a curiosidade científica e o entusiasmo, melhorando o 

processo de aprendizagem e experiência. 

- O Laboratório de Habilidades Clínicas ocupa um espaço de 51 metros quadrados, e 

visa facilitar a implementação de metodologias ativas de aprendizagem nos diversos 

cursos de saúde que a instituição oferece. Alinhado com a missão institucional, busca 

desenvolver a educação num ambiente inovador e crítico-reflexivo, integrando 

conhecimentos científicos, humanísticos e tecnológicos e contribuindo para a formação 

de profissionais cidadãos comprometidos com a qualidade assistencial e com 

responsabilidade social e ambiental. Desta forma, no Laboratório de Habilidades 

Médicas são realizados treinamentos de habilidades de comunicação, como, por 

exemplo, realização de entrevistas, compreensão de histórias clínicas e discussão de 

situações clínicas, assim como o treinamento de habilidades clínicas específicas, tais 

como a realização de exame físico, de procedimentos médicos e de exames 

laboratoriais. O laboratório conta com diversos equipamentos que vão de estetoscópios 

a bonecos que simulam dados vitais de humanos, com o objetivo de proporcionar aos 

alunos simulações de situações difíceis que irão enfrentar na rotina profissional, e dessa 

forma prepará-los para não colocar em risco a vida e a saúde de pacientes reais. 

- O Laboratório de Microscopia e o Laboratório Multidisciplinar ocupam o mesmo espaço 

físico de 106 metros quadrados, ambos possuem a finalidade de desenvolver e 

incentivar o ensino e a pesquisa científica de alto nível através do uso da microscopia e 

de técnicas associadas. São 18 microscópios ópticos a disposição dos alunos, o 
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laboratório conta também com um microscópio de alta tecnologia, Axio Scope A1, 

adquirido em 2016. O microscópio possui câmera acoplada, o que favorece e possibilita 

maiores condições de aprendizagem, além de estar conectado a um projetor multimídia. 

Nas aulas práticas os alunos contam com o auxílio dos professores e de um funcionário 

técnico especializado. Há no laboratório um espaço para realização de semeadura de 

microorganismos, sala de cultura, o que possibilita que sejam, cada vez mais, 

implantadas metodologias ativas de aprendizagem. O Laboratório de Microscopia dispõe 

de horários de estudo para que os alunos possam revisar os conteúdos práticos. O 

laboratório está em constante atualização, sempre recebendo novas tecnologias. 

- O laboratório de Simulação Realística possui 63 metros quadrados. É um laboratório 

multiprofissional e interdisciplinar no qual os estudantes da área de saúde recebem um 

aprendizado diferenciado e baseado em premissas da educação de adultos e em teorias 

da psicologia de aprendizagem. O diferencial deste laboratório é a metodologia e as 

tecnologias utilizadas para o ensino dos futuros profissionais de saúde. O laboratório 

conta com equipamentos tecnologicamente avançados, com alto grau de complexidade, 

que permitem o desenvolvimento e a integração das habilidades técnicas, cognitivas e 

comportamentais, simulando todos os aspectos necessários ao exercício profissional 

com competência. A utilização de robôs que simulam os dados vitais de humanos 

possibilita o desenvolvimento prático dos futuros profissionais, uma vez que os alunos 

têm a oportunidade de realizar atendimentos próximos aos reais e assim vivenciar 

experiências de atendimento em ambiente controlado, que os prepara para o exercício 

profissional responsável e aumenta a segurança dos pacientes. Os robôs de última 

geração permitem acesso à rede e conecta-se a allinone HP para monitoramento de 

batimentos, respiração, glicose, entre outros. Existe a possibilidade de simular quase 

todas as situações clínicas que serão experimentadas na vida real pelos futuros 

médicos, incluindo-se a simulação de partos, atendimentos a situações de emergência e 

o manejo de situações comportamentais que podem ocorrer durante a assistência à 

saúde. O laboratório conta com equipamentos que vão de estetoscópios a 

computadores de alto desempenho, o ambiente conta também com câmeras e 

equipamentos de som com alta fidelidade.  

- A Brinquedoteca é uma sala com 49 metros quadrados, criada com objetivos 

pedagógicos do curso de Pedagogia. Está equipada com quadro-branco, estantes, 

tatames, mesas, cadeiras, pias para adultos e para crianças, brinquedos e livros infantis 

diversos.  
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- O Núcleo de Prática Jurídica está estruturado em um espaço com 97 metros quarados, 

cuja finalidade é proporcionar aos alunos do Curso de Direito o Estágio de Prática 

Jurídica (curricular – MEC). O núcleo é responsável ainda por supervisionar as demais 

atividades de estágio dos alunos do curso Direito.  

- A Vertentes Empresa Júnior é uma empresa que nasceu dentro da instituição, em um 

projeto desenvolvido por professores dos cursos Administração e Ciências Contábeis. A 

empresa atua em uma área de 18 metros quadrados, tendo como atores alunos e 

professores dos cursos ofertados pela instituição. 

 De acordo com a demanda de novos cursos e novas turmas (especialmente 

para os cursos de Medicina, Odontologia, Engenharia Civil e Engenharia de Produção), 

novos laboratórios serão implantados no novo campus do UNIPTAN. 

 
4.3. Adequação da infraestrutura para atendimento aos deficientes 
 

           No prédio do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves - 

UNIPTAN, todas as dependências são de fácil acesso com rampas, o que garante aos 

docentes e discentes com deficiência física facilidade para chegarem aos espaços de 

uso coletivo.  Para esses docentes e discentes, há reserva de vagas em estacionamento 

interno da instituição; as portas e os banheiros foram planejados para permitir o acesso 

de usuários de cadeiras de rodas aos mesmos, além de barras de apoio nas paredes 

dos banheiros e o planejamento de lavabos, bebedouros e telefone público em altura 

acessível. 

 Além disso, o UNIPTAN conta com outros recursos de acessibilidade: placas 

em braille em todas as dependências, piso tátil, computadores com teclados e 

programas específicos para acessibilidade, tanto nos laboratórios de Informática quanto 

na Biblioteca. 

 A Instituição conta também com um Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, 

cujos integrantes foram nomeados através da Portaria nº 054 de 26/11/2015, cuidando 

de todos os aspectos necessários da IES para a realização de ações no âmbito da 

acessibilidade e inclusão. 
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4.4. Estratégias e meios para comunicação interna e externa  

 

 O UNIPTAN conta com meios digitais, impressos, mídia eletrônica, 

radiofônico e televisivo para divulgação de eventos e serviços da Instituição.  

 Entre esses meios, destacam-se: 

- Site institucional; 

- Mailing list; 

- Mídias sociais: Facebook, Instagram e Twiter; 

- Outdoor; 

- Rádios locais; 

- Televisão local; 

- Jornais locais. 

 

4.5. Cronograma de expansão da infraestrutura para o período de vigência do PDI 

  

 A expansão de infraestrutura da Instituição centra-se especialmente na 

construção de novo campus acadêmico em terreno próprio da mantenedora, com cerca 

de 40.000 m2, onde serão construídos pavilhões de 4 andares cada, destinando-se 

especificamente para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas. 

 
5. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS  
 
5.1. Demonstração da sustentabilidade financeira, incluindo os programas de 

expansão previstos no PDI  

 

 O IPTAN elabora seu orçamento anual levando-se em consideração os 

seguintes itens:  

a) projeção das receitas: mensalidades dos cursos de graduação em andamento;  

b) projeção dos custos com pessoal (docentes e técnicos-administrativos);  

c) projeção dos custos com serviços de terceiros;  

d) projeção dos custos diretos e indiretos;  
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e) previsão de inadimplência.  

 A sustentabilidade financeira é projetada a partir do levantamento dos cursos 

ofertados, tendo por base o número de alunos por turma, as cargas horárias dos 

docentes (incluindo número de horas-aula e atividades extraclasse), índices de reajustes 

inflacionários e salariais e outras informações obtidas em relatório contábeis.  

 Com essa visão, o UNIPTAN tem por objetivo atender às demandas da 

comunidade acadêmica, bem como promover sua autossustentabilidade voltada para a 

crescente qualidade na oferta de cursos e serviços, além de vislumbrar o crescimento da 

Instituição com a oferta de novos cursos de graduação e pós-graduação.  

 

5.1.1. Estratégia de gestão econômico-financeira  

 

 Uma vez elaborados os levantamentos de receitas e custos – e identificados 

os pontos cruciais nos gráficos de resultados – são projetados os investimentos pela 

Reitoria junto à mantenedora do UNIPTAN.  

 Com esse procedimento, visa-se a atender às necessidades e demandas da 

Instituição, bem como acompanhar mensalmente o planejamento econômico e 

financeiro. 

  

5.1.2. Planos de Investimentos  
 

 A partir do total geral anual, obtido do recebimento das despesas menos o 

pagamento de despesas, o UNIPTAN tem como meta investir nos diversos segmentos 

na seguinte proporção: 

 

INVESTIMENTOS 
    

RUBRICA PORCENTAGEM 

  (Em relação ao total geral) 

Pesquisa 2% 

Extensão 3% 

Criação de novos cursos 2% 

Criação / incremento de laboratórios 3% 

Aquisição de acervo bibliográfico 2% 
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5.1.3. Previsão orçamentária e cronograma de execução (5 anos) 

 

2017 
RUBRICA R$ % 

Receitas 6.831.493,50 100% 
      
Folha de pagamento 4.098.896,10 60% 
      
Custos 1.366.298,70 20% 
      
Investimentos 819.779,22 12% 
      
Outros 546.519,48 8% 
      
 

2018 
RUBRICA R$ % 

Receitas 7.378.012,90 100% 
      
Folha de pagamento 4.426.807,70 60% 
      
Custos 1.475.602,50 20% 
      
Investimentos 885.361,54 12% 
      
Outros 590.241,03 8% 
      
 
 

2019 
RUBRICA R$ % 

Receitas 7.968.253,90 100% 
      
Folha de pagamento 4.780.952,30 60% 
      
Custos 1.593.650,70 20% 
      
Investimentos 956.190,46 12% 
      
Outros 637.460,31 8% 
      
 

2020 
RUBRICA R$ % 

Receitas 8.605.714,20 100% 
      
Folha de pagamento 5.163.428,50 60% 
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Custos 1.721.142,80 20% 
      
Investimentos 1.032.685,70 12% 
      
Outros 688.457,13 8% 
      
 

2021 
RUBRICA R$ % 

Receitas 9.294.171,30 100% 
      
Folha de pagamento 5.576.502,70 60% 
      
Custos 1.858.834,20 20% 
      
Investimentos 1.115.300,50 12% 
      
Outros 743.533,70 8% 
      
 

 Observação: a rubrica “Outros” será variável de acordo com a demanda da 

Instituição no momento em que for aplicada, podendo ser direcionada para um 

incremento na rubrica de investimentos, criação de novos cursos de graduação e pós- 

graduação ou mesmo reserva de capital. 

 

 

 

 

São João del-Rei, agosto de 2016. 

 


