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1. A INSTITUÇÃO
Nesse item é apresentado o perfil Institucional do Centro Universitário Salesiano, mais
especificamente os dados da mantenedora e mantida, um histórico de sua implantação e
desenvolvimento, assim como os objetivos e metas estabelecidos em seu planejamento
estratégico.
1.1. IDENTIFICAÇÃO
1.1.1. Mantenedora
Nome: Inspetoria São João Bosco - ISJB
CNPJ: 33.583.592/0001-70
Endereço: Av. 31 de Março, 435 – Dom Cabral
Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

Fone: (31) 2103-1200

CEP: 30535-000
Fax: (31) 2103-1201

E-mail: isjb@salesiano.br
Corpo Dirigente da Mantenedora
Inspetor: Pe. Natale Vitali Forti
Nacionalidade: brasileiro
Estado civil: solteiro
Endereço: Av. 31 de Março, 435 – Dom Cabral
Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

Fone: (31) 2103-1200

CEP: 30535-000
Fax: (31)2103-1201

e-mail: inspetorbh@salesiano.br
Vice-inspetor: Pe. Jose Ricardo Mole
Nacionalidade: brasileiro
Estado civil: solteiro
Endereço: Av. 31 de Março, 435 – Dom Cabral
Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

Fone: (31) 2103-1200
e-mail: ricardo@salesiano.br
1.1.2. Dados da Mantida
Nome: Centro Universitário Salesiano - UniSales
CNPJ: 33.583.592/0069-69
Endereço: Av. Vitória, 950 – Forte São João

CEP: 30535-000
Fax: (31) 2103-1201
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Cidade: Vitória

UF: ES

CEP: 29017-950

Fone: (27) 3331-8500
E-mail: faculdade@salesiano.br
Corpo Dirigente da Mantida
Chanceler: Pe. Natale Vitali Fort
Nacionalidade: brasileiro
Estado civil: solteiro
Endereço: Av. 31 de Março, 435 – Dom Cabral
Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 30535-000

Fone: (31) 2103-1200
e-mail: inspetorbh@salesiano.br
Reitora: Carmen Luiza da Silva
Nacionalidade: brasileiro
Estado civil: divorciada
Endereço: Rua Laurentino Proença Filho, nº 301 – Jardim da Penha
Cidade: Vitória

UF: ES

CEP:29.060.440

Fone: (27) 3331-8516
e-mail: carmen.silva@salesiano.br
Pró-Reitor Acadêmico: Alexandre Cardoso Aranzedo
Nacionalidade: brasileira
Estado civil: casado
Endereço: Rua Neves Armond, 350 – Bento Ferreira
Cidade: Vitória

UF: ES

CEP: 29.090.705

Fone: (27) 3331-8518
E-mail: aaranzedo@unisales.br
Pró-Reitor Administrativo-Financeiro: Marcelo Vicente de Paula
Nacionalidade: brasileiro
Estado civil: solteiro
Endereço: Av. Vitória, 950 – Forte São João
Cidade: Vitória
Fone: (27) 3331-8518
E-mail: marcelovicente@salesiano.br

UF: ES

CEP:29.017-950
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Pró-Reitor de Pastoral: Luiz Fernando de Oliveira
Nacionalidade: brasileiro
Estado civil: solteiro
Endereço: Av. Vitória, 950 – Forte São João
Cidade: Vitória

UF: ES

CEP:29017-950

Fone: (27) 3331-8500
E-mail: luizsdb@salesiano.br

1.2. BREVE HISTÓRICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
O Centro Universitário Salesiano começou com o desafio de levar o modelo educacional de
Dom Bosco para o ensino superior. Presente no Estado há quase 100 anos, o marco inicial
foi a fundação do Colégio Salesiano em 1943. Em 1948, inicia a construção da sede definitiva
no Forte São João, com acesso para as avenidas Vitória e Beira Mar, construída em um
terreno de 37.000 m², edificada em vários blocos.
Em 2000, a Instituição inicia a busca pela excelência acadêmica com a implantação dos
primeiros cursos de graduação. Por meio da Portaria nº 569, de 3 de maio de 2000, o curso
de Nutrição foi autorizado e a Faculdade Salesiana de Vitória credenciada. A publicação no
Diário Oficial da União saiu no dia 5 de maio. Mais três cursos foram autorizados no mesmo
período: Educação Física – Portaria nº 613/2000, Fisioterapia – Portaria nº 570/2000 e
Serviço Social - Portaria nº 1047/2000.
Uma equipe de 14 educadores de apoio e 25 docentes deu suporte a 270 alunos. Doutores,
mestres e especialistas foram contratados para oferecer qualidade de ensino e excelência
universitária para a formação de profissionais comprometidos com a vida e com a
transformação social. Além disso, investimentos foram realizados na construção de
laboratórios e na aquisição de equipamentos para a área básica.
Mais um passo, em 2003, leva a Instituição ao caminho das premissas deixadas por Dom
Bosco - “aprender a aprender”. A Instituição cria, por meio das funções de ensino, pesquisa,
extensão e responsabilidade social, uma relação íntima com o mercado de trabalho e com o
compromisso social. Pela Portaria nº 3.453/2003, o MEC autoriza o funcionamento do curso
de Enfermagem, no dia 19 de novembro. A turma, com 48 alunos, começou as aulas no
primeiro semestre de 2004. E, no fim do ano, a Instituição já contava com mais de 1.800
alunos, 115 educadores de apoio e 105 docentes. Os cursos de Nutrição e Fisioterapia foram
reconhecidos pelo MEC pelas portarias nº 2.286, de 3 de agosto de 2004 e nº 4273, de 21 de
dezembro de 2004, respectivamente.
Em 2004, foi autorizado o funcionamento de mais seis cursos: Administração – Portaria nº
2605/2004, Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado) – Portaria nº 2581/2004,
Farmácia – Portaria nº 4717/2004, Filosofia – Portaria nº 2409/2004, Sistemas de Informação
– Portaria nº 3616/2004 e Tecnologia em Desenvolvimento de Software (TADS) – Portaria nº
2926/ 2004. Este último, no processo de reconhecimento para adequação ao Catálogo
Nacional dos Cursos Superiores em Tecnologia, passou a denominar-se Curso Superior em
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS).
Ainda em 2004, foi estabelecida a parceria com a Universidade Católica de Brasília (UCB)
para a oferta de cursos de graduação e Pós-graduação na modalidade EAD, desta forma o
UniSales configurou-se com um Polo Virtual da UCB. Na graduação são ofertados 22 cursos
na área de gestão, tecnologia da informação, educação, humanas e serviço social.
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Na sequência, em 2005/1, mais três cursos começam a funcionar: Ciências Biológicas
(Bacharelado), Filosofia e TADS. Mais de 1.900 alunos já faziam parte da família salesiana,
junto aos 118 educadores de apoio e 115 docentes. Em março, mais dois cursos foram
reconhecidos: Serviço Social – Portaria nº 586 de 1º de março de 2005 e Educação Física –
Portaria nº 811 de 14 de março de 2005.
Ainda no primeiro semestre, o curso de Psicologia foi autorizado por meio da Portaria nº
50/2005, de 11 de janeiro. E a primeira turma começou no segundo semestre. Outros três
cursos tiveram início em 21 de julho de 2005: Administração, Farmácia e Sistemas de
Informação.
Em 2006, a Instituição contava com mais de 2.200 alunos, 13 cursos de graduação, 129
educadores de apoio e 141 docentes. No ano seguinte, eram 2.500 alunos, 144 educadores
de apoio e 148 docentes. Em 2008, o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas foi reconhecido por meio da Portaria nº 112 de 25/03 de 2008. Também em 2009,
foi alterado o nome para Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo.
No ano de 2009 mais seis cursos foram reconhecidos: Ciências Biológicas (Bacharelado) –
Portaria nº 369 de 18 de março; Enfermagem - Portaria nº 384 de 19 de março; Farmácia –
Portaria nº 535 de 14 de abril; Filosofia – Portaria nº 575 de 17 de abril; Ciências Biológicas
(Licenciatura) – Portaria nº 635 de 27 de abril e Administração – Portaria nº 679 de 8 de maio.
Já eram 2.700 alunos, 171 educadores de apoio e 119 docentes.
Em 2010, foram autorizados para funcionamento os cursos de: Ciências Contábeis, Portaria
nº 1782 de 27 de outubro, com reconhecimento em 29/07/2014, pela Portaria n° 432;
Engenharia de Produção, Portaria nº 1841 de 10 de novembro; e o Curso Superior de
Tecnologia em Redes de Computadores, Portaria nº 136 de 14 de setembro de 2010, com
reconhecimento em 29/07/2014, pela Portaria n° 429.
Em 2012, foi autorizado o curso de Arquitetura e Urbanismo, Portaria nº 48 de 28 de maio e,
em 2013, o curso de Engenharia Civil recebeu autorização para funcionamento por meio da
Portaria nº 180 de 08 de maio. Em outubro de 2013, a Instituição recebeu uma Comissão de
Avaliação do INEP para autorização do Curso de Direito, que foi avaliado com conceito 4 e
obteve também pareceres de recomendação da OAB Estadual e Federal. Em 27 de maio de
2014, foi publicada a Portaria Nº 332, autorizando o Curso Superior de Tecnologia em
Logística.
Em 2013, foi protocolado o projeto de transformação da Faculdade em Centro Universitário.
Em 2015, ocorreu a avaliação externa in loco na qual a Instituição obteve conceito 5. Em 18
de julho de 2016, foi publicada a Portaria MEC nº 677 que transformou a Faculdade Católica
Salesiana do Espírito Santo em Centro Universitário Católico de Vitória.
Com relação às graduações na modalidade a distância, a IES recebeu visita de avaliação
externa para autorização dos Cursos Superiores de Tecnologia em Processos Gerenciais e
Recursos Humanos, respectivamente, em novembro de 2015 e março de 2016, ambos com
conceito 4.
Cabe ressaltar que desde 2004, A Católica de Vitória firmou parceria com a Universidade
Católica de Brasília (UCB – Virtual) sendo um Polo Virtual desta em Vitória. Através desta
parceria ofertarmos mais de 20 cursos de Pós-Graduação nas áreas de Gestão, Direito e
Educação.
O curso de Direito foi autorizado através da Portaria de autorização nº. 333 publicada no
Diário Oficial da União em 05 de maio de 2015, quando efetivamente deu-se sua implantação.
No ano de 2016 foi autorizado pela Portaria Nº 03/2016 a criação dos cursos de bacharelado:
Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica e Engenharia
Mecânica.
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Em 2017, por autonomia universitária, iniciamos o curso de Filosofia Bacharelado, portaria
CONSUN 03/2017, e o Curso de Educação Física Bacharelado, através da Portaria de
autorização nº 1.749 de 11 de dezembro de 2009.
Em 2019, continuamos a trajetória de crescimento do Centro Universitário, no primeiro
semestre, iniciamos o curso de Biomedicina, através da Portaria CONSUN 03/2019, e o curso
de Engenharia da Computação criado pela portaria CONSUN 04/2019 de 29 de janeiro de
2019.
Em 2020, o Centro Universitário Católico de Vitória, estrategicamente decidiu por uma
mudança de marca, através da Resolução 02/2020, de 07 de fevereiro de 2020, resgatando
a força da rede Salesiana e os princípios e valores nelas contidos. O UniSales é uma marca
que une as duas faces do nosso conceito. De um lado, é um resgate à tradição salesiana,
com todos os valores atemporais que sempre vamos defender em cada ação, sobretudo na
educação de nossos alunos. Do outro, levamos à marca a evolução e inovação que buscamos
a cada dia, para estar sempre um passo à frente das necessidades do mercado.
Foi preciso buscar um nome e uma marca que representassem a nossa história e toda a
evolução que ela representa.
Alguns objetivos estão escritos no nosso DNA Salesiano, como promover a melhor educação
com valores para a juventude. Porém, a mudança faz parte do mundo, é inerente ao nosso
desenvolvimento. Dessa forma, mesmo que o nosso objetivo permaneça o mesmo, é preciso
estar sempre evoluindo os nossos métodos. O nome UniSales vem consolidar toda a trajetória
Salesiana na educação e vem para posicionar a Instituição como inovadora sem perder a
essência.
O UniSales se posiciona como uma Instituição que visa a modernidade, que busca inovação
constante para fazer a diferença na experiência dos seus alunos. São 20 anos de história em
constante evolução. E uma das nossas grandes evoluções neste momento é a nova
metodologia. A mudança não é só um fato da vida: é uma necessidade. Acredite, muitas
instituições de ensino estão se movimentando em busca de uma nova metodologia.
Mas o UniSales mostra a sua tradição em evolução sendo pioneira: já saímos na frente
e implementamos novos conceitos de aprendizado e sala de aula diferenciadas que possibilitam as
melhores experiências.
Em março de 2020, iniciamos os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica
através da Portaria CONSUN nº 10/2020 de 02 de março de 2020.
Atualmente, a Instituição possui 23 cursos de graduação (Administração, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas
(bacharelado e licenciatura), Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (bacharelado e
licenciatura), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de
Produção, Engenharia de Software, Farmácia, Filosofia (bacharelado e licenciatura),
Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social, Sistemas de Informação.
1.3. OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
O Centro Universitário Salesiano nasce da consciência de que é “necessário procurar
conhecer os novos tempos e nos adaptarmos a eles. Isso significa respeitar as pessoas”. São
palavras de Dom Bosco, fundador da Congregação Salesiana, pronunciadas na segunda
metade do século XIX.
Como Instituição de Ensino Superior (IES), tem plena consciência de seu compromisso com
a educação. Educação que passa pelo ensino, que significa compromisso com o aprendizado
do aluno, ativamente empenhado na construção de seu conhecimento. Não “abre mão”,
também, de ser um Centro Universitário no sentido de que qualquer que seja seu campo de
estudo, quer apreciá-lo universalmente.
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Além disso, orienta a definição dos rumos da Instituição, decidindo onde se pretende chegar
e norteia as ações que levarão ao sucesso e, por isso mesmo, são decisões importantes que
viabilizam a implantação de estratégias para que os objetivos sejam atingidos. Também
estabelece a ligação entre os objetivos, meios e fins e possibilita maximizar o nível de
desempenho universitário, aperfeiçoando a qualidade dos seus processos educacionais.
O UniSales se propõe a criar, estruturar e manter um ambiente de ensino e aprendizagem
que permita gerar oportunidades para as pessoas serem protagonistas da própria
evolução, por meio de processos educacionais inovadores e integrados à comunidade, em
prol da transformação social. Assim, o estudante constrói seu próprio aprendizado de forma
ativa, participativa nas atividades propostas em sala e fora dela, com o uso de dezenas de
diferentes elementos didáticos e metodológicos (conhecidos como metodologias ativas de
aprendizagem).
Os objetivos gerais e os objetivos específicos aqui apresentados têm como referência a
Missão, o Projeto Educacional, os Valores e as Políticas Institucionais.
Objetivos Gerais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentar-se na Pedagogia Salesiana e no sistema preventivo de Dom Bosco, que
busca a formação da pessoa, estimulando o protagonismo do estudante;
Acompanhar a evolução do ensino, formando cidadãos com valores cristãos para a
vida;
Promover uma formação plena de um indivíduo com espírito científico e pensamento
reflexivo;
Capacitar o educando para o exercício profissional inclusive para uma visão
empreendedora capaz de desenvolver trabalhabilidade;
Promover a formação do estudante numa visão generalista, evitando a fragmentação
do conhecimento;
Valorizar e buscar o diálogo de forma a respeitar o patrimônio individual e proporcionar
a acolhida do educando;
Atuar consciente da função e responsabilidade social, promovendo a formação social
e profissional, animando o ambiente e atuando preventivamente;
Promover o ensino, a pesquisa, a extensão e a ação comunitária, pelo
desenvolvimento do saber, bem como a sua aplicação a serviço do progresso da
sociedade e da pessoa humana
Valorizar o aprender fazendo proporcionando que o conhecimento transforme a
realidade, o aprender a aprender aguçando a busca do novo e a formação dos
profissionais preparados para os desafios do mundo de hoje;
Colaborar no esforço de desenvolvimento do país, articulando-se com os poderes
públicos e com a iniciativa privada.

Objetivos Específicos
•

•

•

Consolidar os pilares estratégicos institucionais pelas propostas contidas na Missão
Institucional, no Projeto Educacional e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos,
atendendo à dinâmica das necessidades sociais que envolvem o mercado de trabalho
e a legislação nacional;
Implantar a cultura da avaliação sistêmica com a adequação dos processos de gestão,
acompanhamento e controle da qualidade dos serviços prestados ao estudante, à
comunidade e aos colaboradores internos, buscando alinhamento às políticas
institucionais;
Fomentar e difundir inovações de materiais pedagógicos envolvendo novas
metodologias educacionais através da capacitação continuada dos docentes para o
uso das TICs;
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•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Promover a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva do
Unisales na comunidade através de Atividades de Extensão e Iniciação Científica
preferencialmente de cunho interdisciplinar que propiciem uma visão integrada da
realidade social;
Ampliar a oferta de novos cursos de graduação e pós-graduação na modalidade EAD
que deem oportunidade profissional aos jovens atendendo as necessidades de
mercado regionais em termos de desenvolvimento de recursos humanos qualificados;
Manter uma relação próxima e saudável entre a comunidade acadêmica e a
sociedade, de maneira que a Instituição possa expressar e exercer sua Missão
Institucional;
Fomentar reformas e transformações acadêmicas e administrativas que atendam às
necessidades sociais, às demandas emergentes de formação e capacitação e às
dinâmicas do desenvolvimento institucional sustentável;
Aprimorar os sistemas de informação internos e externos da Instituição, buscando a
integração dos diversos setores de gestão, de maneira que se possa garantir
dinamismo nas tomadas de decisão.
Promover estudos no campo das novas tecnologias aplicadas à educação e
implementar avanços tecnológicos que promovam inovações nos sistemas e nos
ambientes de ensino-aprendizagem;
Manter infraestrutura física adequada ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e
extensão, buscando uma gestão que garanta a eficácia na avaliação, a previsão
orçamentária, a direção e o controle, pautados no desenvolvimento institucional
sustentável;
Assegurar junto à comunidade a política de acessibilidade, inclusão e diversidade,
promovendo a educação inclusiva a partir da eliminação de barreiras atitudinais,
programáticas, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicações, tendo em vista o
convívio com a diferença e a diversidade;
Ampliar as parcerias, os convênios e os acordos de cooperação local, regional,
nacional e internacional com entidades e instituições que se alinham com os valores
do Unisales para oferta de cursos e projetos de formação nas diversas modalidades
e níveis, presencial e a distância;
Criar e apoiar projetos voltados à capacitação e ao desenvolvimento de pessoal, bem
como favorecer o crescimento profissional do Corpo Docente, Discente e Técnicoadministrativo;
Valorizar e compreender a autoavaliação institucional como uma análise crítica da
realidade, fonte de informação e problematização dos processos gerenciais e
educativos visando à intervenção e melhorias no desenvolvimento estratégico da
Instituição.

1.4. IDENTIDADE CORPORATIVA
A identidade corporativa da Instituição orienta a definição dos seus rumos, decidindo onde se
pretende chegar e norteia as ações que levarão ao sucesso e, por isso mesmo, são decisões
importantes que viabilizam a implantação de estratégias para que os objetivos sejam
atingidos. Também estabelece a ligação entre os objetivos, meios e fins e possibilita
maximizar o nível de desempenho universitário, aperfeiçoando a qualidade dos seus
processos educacionais.
A definição conjunta do chamado “rumo” da organização é estabelecida pelo esforço coletivo
daqueles que a formam. Esse esforço começa pelo entendimento de como está à
organização, considerando o foco daqueles a quem serve: os clientes internos e externos.
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1.5. MISSÃO, VISÃO E VALORES
A Instituição, consciente da sua responsabilidade e do seu papel na educação, estrutura-se
a partir da seguinte Missão: Educar através da cultura do Aprender fazendo - Combinar
o rigor técnico-científico e a curiosidade, a imaginação e a vontade para resolver os
problemas a serviço da sociedade.
Esta ainda pautada em uma visão de: Formar cidadãos competentes para enfrentar
os desafios globais.
Os valores identificam a linha filosófica para todas as atividades da Instituição, indicando o
comportamento adequado para que a missão e a visão possam ser concretizadas. Com esse
objetivo, o Centro Universitário Salesiano definiu os seguintes valores:
•
•
•
•
•
•

Igualdade - buscamos diminuir as diferenças
Liberdade - permita-se sonhar e voar alto
Ética - Nosso caráter é o resultado da nossa conduta (Aristóteles)
Colaboração - acreditamos que juntos somos melhores e mais fortesSolidariedade -respeitamos as pessoas e aprendemos muito com o outro
Criatividade - experimentar, crescer, correr riscos, cometer erros, e ter a
possibilidade de inovar sempre

Tudo isso requer da comunidade acadêmica um esforço de constante formação – científica,
pedagógica, ética e cristã – uma reflexão sistemática a respeito da orientação de seu projeto
institucional e um diálogo interdisciplinar intenso a respeito dos principais desafios da
sociedade.
Assim sendo, por meio das crenças, valores e perfil Salesiano, o Centro Universitário
Salesiano delineia suas políticas e diretrizes, que orientam as ações acadêmicas e a
consecução dos objetivos institucionais.
Aliando a tradição do perfil Salesiano a um momento disruptivo que estamos vivenciando na
educação em função do avanço das tecnologias digitais da informação e comunicação
(TDICs) e, consequentemente, do “acesso universal a informação” o Centro Universitário
que está sempre buscando a melhoria da qualidade de ensino vem provocando discussões
sobre inovações que atendam ao novo perfil estudantil e o modelo educacional adotado.
Em sua missão transformacional, o UniSales modifica, de modo inovador, todos os elementos
que constituem o processo educacional, entre eles: (a) o que se ensina; (b) para que se
ensina; (c) como se ensina; (d) como se relaciona com seus atores e; (e) o modelo de
sustentabilidade de todo o processo. Estas modificações podem ser exemplificadas pelos
seguintes itens:
a) O conteúdo a ser aprendido é revisto em função do seu significado e do seu contexto.
b) O propósito de se estar ali também é revisto e integrado aos objetivos existenciais do
estudante, dentro de um contexto de maior transformação social.
c) O método é alterado para processos mais ativos de aprendizagem, onde o aluno possa
ser o protagonista da construção do seu conhecimento e de suas competências.
d) A relação com alunos e professores se modifica em função de elementos de maior
interatividade e colaboração.
1.6. PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS ORIENTADORES DAS
PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO.
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A Pedagogia Salesiana é baseada no Sistema Preventivo de Dom Bosco, no qual os jovens
são agentes de sua própria história e seu potencial para o bem pode ser estimulado. Assim,
Dom Bosco firmou sua estratégia educativa sobre um conjunto de crenças e valores.
Com sua orientação religiosa cristã, a Educação Salesiana acredita que:
✓ Na Igreja, Deus nos chama a sermos sinais e portadores do amor aos jovens,
especialmente os mais pobres;
✓ Todo jovem tem potencialidade para o bem;
✓ O jovem é protagonista de sua formação e de sua história;
✓ A Escola é ambiente capaz de desenvolver a educação integral, humana e cristã;
✓ A função da escola é educar e não somente instruir.
Esses Postulados de Fé fundamentam a ação educativa salesiana e produzem profundas
consequências na forma de conceber o conhecimento como ingrediente fundamental para a
prática pedagógica. Uma prática fundamentada nos seguintes valores:
✓
✓
✓
✓
✓

O critério preventivo;
O ambiente educativo;
As forças interiores;
A presença animadora;
A relação pessoal.

O critério preventivo procura encaminhar as possibilidades para experiências positivas. O
ambiente educativo salesiano pretende ser um ambiente acolhedor e onde os
relacionamentos sejam marcados pela confiança, tranquilidade e protagonismo.
As forças interiores preveem que os educandos sejam acolhidos desinteressadamente e com
solicitude. O acolhimento precede a qualquer outro passo educativo.
A relação pessoal é mais um dos valores que compõem o Sistema Preventivo de Dom Bosco.
Essa relação se baseia na valorização e respeito constante do patrimônio individual e da
acolhida incondicional do educando, buscando-se sempre o diálogo, incansavelmente, e
demonstrando confiança no ser humano.
Assim sendo, por meio das crenças, valores e perfil salesiano, o Centro Universitário
Salesiano delineia suas políticas e diretrizes que orientam as ações acadêmicas e a
consecução dos objetivos institucionais.
Sobre os princípios pedagógicos que orientam a ação educativa da IES - a proposta
inovadora ora em curso no Unisales, se assenta nos seguintes componentes pedagógicos e
epistemológicos:
- Aprendizagem Baseada em Projetos – ABPr, Estudo Independente, Aprendizagem baseada
em Atividades para o Desenvolvimento de Competências, Avaliação Formativa e Processual,
Preceptoria/Mentoria, Visão Empreendedora. Esses elementos estão inseridos em todos os
cursos de Graduação e Pós-graduação da IES, previstos na modalidade presencial,
semipresencial e EaD quando contemplado no projeto pedagógico de curso.
2. A REGIÃO DE INSERÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
2.1. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DE VITÓRIA E REGIÃO
O Estado do Espírito Santo representa uma população de quase 4 milhões de habitantes.
Vitória é a capital capixaba.
Nas estimativas populacionais da última década, Vitória cresceu 13,1%. Isso significa três
vezes mais que o município mais populoso do Espírito Santo, Cariacica que cresceu 4,2%.
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O Produto Interno Bruto (PIB) de Vitória é o 31.º maior de todo o país. De acordo com dados
do IBGE, relativos a 2014, o PIB do município era de R$ 23.370.919 mil. O PIB per capita era
de R$ 66.375,05, o maior do Brasil.
Desde 2004, a Prefeitura Municipal de Vitória dispõe da maior receita pública anual dentre
todas as capitais do País, tanto pelo critério de receita por habitante como pelo critério de
receita por área territorial.
Em 2017, a cidade foi considerada a 7ª melhor para investimentos financeiros no continente
americano. Em 2015, estudos também mostraram que a capital capixaba é a 3ª melhor cidade
do Brasil para abrir um negócio.
Nos últimos 50 anos a estrutura produtiva local passou por uma intensa transformação. Até
os anos sessenta, a economia capixaba possuía sua base econômica assentada sobre o
setor primário representado pela monocultura cafeeira. Com o declínio dessa atividade, a
economia do estado passaria a ser estruturar sob novas bases, a partir do processo de
fortalecimento dos gêneros tradicionais do setor secundário estadual e, sobretudo, por meio
da industrialização calcada na implantação de grandes projetos produtivos voltados para
exportação, onde se destacam os investimentos realizados pela CVRD – Companhia Vale do
Rio Doce, CST – Companhia Siderúrgica de Tubarão, Aracruz Celulose e Samarco
Mineração.
A maior parte desses empreendimentos foi realizada na região de influência imediata da
cidade de Vitória, determinando de modo particular o crescimento e a concentração das
atividades produtivas sobre esta microrregião, o que ensejou um rápido processo de
urbanização envolvendo as cidades vizinhas à capital, dando lugar à formação da chamada
Região Metropolitana de Vitória.
A economia de Vitória é voltada para as atividades portuárias, ao comércio ativo, a indústria,
a prestação de serviços e também ao turismo de negócios. A capital capixaba conta com dois
portos que são dos mais importantes do país: o Porto de Vitória e o Porto de Tubarão. As
indústrias mais importantes da capital são a ArcelorMittal Tubarão (antiga CST) e Vale SA
(antiga Companhia Vale do Rio Doce- CVRD). Esses portos, junto com vários outros do
estado, formam o maior complexo portuário do Brasil.
O principal shopping center da capital é o Shopping Vitória, inaugurado em 1993, contando
atualmente com aproximadas 300 lojas. Recentemente, o empreendimento do Grupo Buaiz
perdeu o posto de maior shopping center do Espírito Santo para o Shopping Vila Velha, da
BRMalls, localizado na cidade vizinha, Vila Velha, e inaugurado em agosto de 2014. Em
Vitória, há também o Shopping Norte Sul, com 110 lojas e empreendimentos de portes
menores, como o Centro da Praia Shopping, o Boulevard da Praia, entre outros. Há também
o cultural e charmoso Shopping Jardins, localizado no bairro Jardim da Penha, que foi
construído por uma das maiores construtoras do Espírito Santo, o Grupo Proeng, que é quem
o administra.
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Figura 1: Distribuição das Atividades Econômicas em Vitória, referência ano de 2012
2.2. DEMANDA SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM A AMPLIAÇÃO DO ACESSO À
EDUCAÇÃO SUPERIOR
Com um papel fundamental no desenvolvimento de uma região, a educação tem sido foco
das estratégias governamentais para que o estado possa suprir a demanda por mão de obra
qualificada e ampliar a renda da população.
Entre 2013 e 2017, nenhum estado avançou tanto no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica- Ideb do Ensino Médio público estadual quanto o Espírito Santo. Esse
movimento ocorreu pelo aumento nas taxas de aprovação na rede estadual (de 79% para
86%) e, principalmente, pelo fato de os jovens capixabas terem o melhor desempenho do
país nos testes de Matemática e Língua Portuguesa entre as redes estaduais. Neste período
o estado avançou 13 pontos em Português e 20 em Matemática na escala do Saeb (Sistema
de Avaliação da Educação Básica). Para efeito de comparação, no mesmo intervalo de
tempo, o Brasil melhorou em apenas quatro pontos sua média em Português e permaneceu
estagnado em Matemática.
O Espírito Santo é o segundo Estado retratado na série deste Boletim Aprendizagem em Foco
sobre as quatro unidades da federação com melhores resultados no Ideb do Ensino Médio.
Goiás, tema da edição anterior, Pernambuco e Ceará completam a lista.
A necessidade de qualificação atraiu para o Estado investimento do setor privado em
instituições de ensino superior. Grupos locais se estruturaram para ofertar um portifólio
diferenciado de cursos e grupos nacionais trouxeram unidades ou polos de EAD para suprir
esta demanda, gerando oportunidades para todos os capixabas.
Os programas governamentais tiveram papel fundamental nesta demanda local
oportunizando o acesso ao ensino superior. O UniSales, entendendo a necessidade do setor
produtivo estruturou um portifólio e criou parceria com mais de 200 empresas da região que
vão desde oportunidades de descontos até qualificação customizada de acordo com as
necessidades das empresas.
Além disso, a metodologia UniSales permite o aprendizado baseado em desafios
demandados pelo setor produtivo e muito importante para a qualificação dos estudantes.
Hoje, a Instituição conta com um banco de mais de 400 desafios a serem desenvolvidos
durante o período acadêmico.
2.3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
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Com um único campus localizado na cidade de Vitória, O Centro Universitário Salesiano –
UniSales, construiu uma marca que se tornou conhecida num raio de 100km de distância do
campus. Hoje o Centro Universitário- UniSales recebe alunos de quase todo o Estado, sendo
que a maioria se concentra nas cidades de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha, que são as
mais próximas.

Geolocalização alunos UniSales
Vitória

7%
4%

Cariacica
30%
Vila Velha

15%

Serra
Viana

16%

Outros
28%

Figura 2: Geolocalização dos alunos do Centro Universitário Salesiano

2.4. ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DE VITÓRIA E REGIÃO
De acordo com o censo do IBGE realizado em 2010, Espírito Santo totaliza 3.514.952
habitantes. Possui extensão territorial de 46.098,571 quilômetros quadrados, divididos em 78
municípios. Localizado na Região Sudeste, principal responsável pela economia nacional,
respondendo por 56,4% do PIB do país.
A composição do PIB do Espírito Santo é a seguinte:
- Agropecuária: 9,3%
- Indústria: 34,5%
- Serviços: 56,3%
O setor de serviços é a principal atividade econômica do estado.
Já Vitória, capital capixaba, abriga os portos de Tubarão e Vitória, sendo esse último um dos
mais movimentados do Brasil, fato que impulsiona esse segmento da economia no estado.
Vitoria, localizada na região Sudeste do Brasil, integra a micro-região da Grande-Vitória em
conjunto com os municípios de Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Possui uma população
de 327.801 habitantes com alta densidade demográfica: 3.338,30 hab/km2.
A população é totalmente urbana, composta majoritariamente por mulheres (53%) e por
jovens (53%) que possuem até 29 anos de idade.
A população na faixa etária de 20 a 49 anos representava 48% do total e aqueles com 60
anos e mais correspondiam aproximadamente a 9% dos residentes.
A cidade apresenta muitas riquezas naturais, devido a isso o seu turismo se encontra em
constante ascensão, atraindo pessoas para conhecer o seu litoral, a cultura de sua
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população, a religiosidade que está fortemente presente na cidade, sua culinária típica,
baseada em frutos-do-mar, e os transatlânticos que parte do seu litoral.

Posição Município
1 Serra
2 Vila Velha
3 Cariacica
4 Vitória
5 Cachoeiro de Itapemirim
6 Linhares
7 São Mateus
8 Guarapari
9 Colatina
10 Aracruz

Quadro 1 – Mapa do espírito Santo e as 10 principais cidades.

Quadro 2 – População de Vitória segundo o último Censo

População
527.240
501.325
383.917
365.855
210.589
176.688
132.642
126.701
123.400
103.101
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Quadro 3– Pirâmide Etária de Vitória-ES

Quadro 4 – Renda per capita Vitória - ES

2.5. ASPECTOS EDUCACIONAIS NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA
Em Vitória, no ano de 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal- IDHM, para a
educação foi de 0,805, em uma escala de 0 a 1. Este índice teve uma grande ascendência
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entre os anos de 1991 e 2010, o que caracteriza uma maior escolaridade da população do
município, com mais crianças e jovens nas escolas ou completando ciclos, no Brasil ensino
fundamental e médio (Altas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013).
Segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013, a proporção de
crianças de 5 a 6 anos na escola era de 97,91%, as de 11 a 13 anos, completando o ensino
fundamental, era de 88,94%. Já os jovens de 15 a 17 anos, com ensino fundamental
completo, era de 74,56%, e a proporção de jovens com 18 a 20 anos, com ensino médio
completo era de 63,81%, em 2010. Além disso, a proporção de jovens entre 18 e 24 anos
cursando o ensino superior era de 35,3%. Houve um crescimento considerável na proporção
de crianças e jovens na escola ou com ciclos completos, entre os anos de 1991 e 2010, para
todas as faixas etárias.

Tabela 1: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes – Vitória - ES

As matrículas do ensino médio da região apontam uma queda nos últimos anos e que foi bem
acentuada em 2019.

Tabela 2: Quantitativo de matrículas no Ensino Médio da Região Metropolitana de Vitória
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Ensino Médio - Região Metropolitana de Vitória*
Indicador / Ano

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Matr EM Total
% de crescimento
Matr EM 3º ano
% de crescimento

59.635

65.763
10,30%
16.231
3,50%

65.097
-1,00%
15.600
-3,90%

64.859
-0,40%
15.460
-0,90%

62.963
-2,90%
16.218
4,90%

59.148
-6,10%
15.660
-3,40%

57.048
-3,60%
14.459
-7,70%

15.689

* Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Fonte: Atma Educar 2019 – Ensino Médio Regular
As estatísticas do ensino superior também demonstram uma queda na demanda para o setor
privado presencial em relação a educação a distância, em função da diminuição da oferta de
Financiamento Estudantil - FIES e da diminuição da demanda do Ensino Médio. O mercado
capixaba possui uma grande quantidade de instituições de ensino superior, porém nos últimos
anos acompanhamos um decréscimo de IES com 18 delas passando pelo processo de
extinção. A participação de mercado entre as 10 maiores IES do Espírito Santo, apresentou
um decréscimo geral no número de matriculados no ensino presencial. Com isso, o
planejamento estratégico do UniSales foi redesenhado para atender as demandas da
educação a distância.

Tabela 3: Total de IES ativas na Região Metropolitana de Vitória

Total de Instituições Ativas na RM de Vitória - 2020
Vitória
Cariacica
Vila Velha
Serra
Total
IES Extintas nos últimos 5 anos na RM de Vitória

16
9
7
8
40
18

Fonte: Atma Educar, 2020

2.6. ESTATÍSTICAS DO ENSINO SUPERIOR PRIVADO NO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO E REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA
Na região metropolitana de Vitória, os cursos presenciais seguem em declínio e o EAD vem
ganhando espaço. O ingresso de alunos no presencial caiu de 17 mil para 13 mil
ingressantes. Já no EAD, subiu de 5 mil para 12 mil ingressantes no mesmo período. No
próximo ano, o número de ingressantes do EAD deve superar o presencial.
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Quase todas IES locais diminuíram a captação na graduação presencial, com exceção do
Centro Universitário FAESA, que reagiu através de uma política de preços mais agressiva.
O EAD na região metropolitana de Vitória ainda é dominado pelos grandes grupos nacionais
(Unip, Unopar, Uninter, Uniasselvi, Cesumar e Estácio). As instituições locais ainda tem uma
participação tímida de mercado no EAD, não conseguindo fazer frente aos grandes grupos.
O UniSales entrou no mercado EAD em 2021 com a oferta de cursos na modalidade
semipresencial. A diminuição da oferta do FIES contribuiu significativamente para a queda de
alunos no ensino superior. O UniSales chegou a ter mais de 1.500 alunos com FIES e,
atualmente está com menos do que 300 alunos.

Tabela 4: Market Share das 10 principais IES na Região Metropolitana de Vitória
Participação no Mercado na RM de Vitória - Market Share 10 maiores IES
IES/Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MULTIVIX
UVV - UNIVERSIDADE DE VILA VELHA
FAESA - CENTRO UNIVERSITÁRIO
ESTÁCIO DE SÁ
DOCTUM
UNISALES - CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO
FAVI (UNIP)
FACULDADE NOVO MILÊNIO - VV
EMESCAM
FDV - FACULDADE DE DIREITO DE VITÓRIA
OUTRAS INSTITUIÇÕES
TOTAL

2015

2016

2017

2018

2019

2020 E

12.390
11.038
9.208
5.003
2.026
4.236
952
2.294
1.466
1.000
10.331

13.035
10.371
8.243
5.443
2.012
4.166
995
2.229
1.530
967
10.817

12.102
10.258
8.139
4.481
3.661
3.671
1.642
2.033
1.579
994
9.365

12.783
10.278
6.959
3.841
3.484
3.178
2.224
1.855
1.613
933
8.356

12.647
9.701
6.170
3.311
2.970
3.250
2.310
1.408
1.682
928
7.403

11.463
9.682
6.265
3.106
2.633
3.136
2.297
1.338
1.684
937
7.194

% de crescimento
-7%
-12%
-32%
-38%
30%
-26%
141%
-42%
15%
-6%
-30%

MS 2020 E
23,0%
19,5%
12,6%
6,2%
5,3%
6,3%
4,6%
2,7%
3,4%
1,9%
14,5%

EAD 2018
396
482
263
6.566
0
0
2.378
0
0
0
8.582

EAD 2019
973
1.040
229
6.945
102
0
2.707
0
0
0
9.123

59.944

59.808

57.925

55.504

51.780

49.735

-17%

100%

18.667

22.330

Tabela 5: Sales Share na Região metropolitana de Vitória
Participação nas Vendas - Sales Share* na RM de Vitória
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IES/Ano

2015

2016

2017

2018

2019

2020 E

MULTIVIX
UVV - UNIVERSIDADE DE VILA VELHA
FAESA - CENTRO UNIVERSITÁRIO
ESTÁCIO DE SÁ
DOCTUM
UNISALES - CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO
FAVI (UNIP)
FACULDADE NOVO MILÊNIO - VV
EMESCAM
FDV - FACULDADE DE DIREITO DE VITÓRIA
OUTRAS INSTITUIÇÕES

3.768
2.658
2.014
1.828
601
1.168
440
611
344
200
3.220

3.352
2.174
1.795
1.890
753
1.107
577
449
323
200
3.276

3.366
2.390
1.659
1.020
1.397
763
1.273
303
402
196
2.401

3.418
2.135
971
933
1.225
782
1.399
388
321
195
2.332

2.873
2.279
1.513
887
713
811
841
319
386
208
2.449

2.691
2.109
1.457
828
841
1.125
976
325
370
191
2.075

% de crescimento
-29%
-21%
-28%
-55%
40%
-4%
122%
-47%
8%
-5%
-36%

MS 2019
21%
16%
11%
6%
6%
9%
8%
3%
3%
1%
16%

EAD 2018
344
359
165
2.668
0
0
1.786
0
0
0
4.246

EAD 2019
676
733
34
2.510
241
0
1.871
0
0
0
5.322

16.852

15.896

15.170

14.099

13.279

12.988

-23%

100%

9.568

11.817

TOTAL
* Sales Share refere-se ao número de calouros ingressantes a cada ano.

Fonte: Atma Educar, 2020

2.7. A INSERÇÃO DO CURSO NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO
2.7.1. Necessidade Social e Justificativa da Oferta do Curso de Licenciatura em Ciências
da Natureza
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O Estado do Espírito Santo está situado na região sudeste do Brasil, possui extensão
territorial de 46.089 km2 e uma população de 3.514.952 habitantes, com estimativa, segundo
dados do IBGE, de 3.973.697 em 2016. Em contraste com a sua extensão territorial (somente
0,54% da área do país), o Espírito Santo destaca-se por sua localização privilegiada, com
litoral de 400 km de extensão, fazendo parte do principal eixo de desenvolvimento e
crescimento econômico do país.
O município de Vitória, onde está situado o Centro Universitário Salesiano, integra uma área
geográfica de grande nível de urbanização, denominada Região Metropolitana da Grande
Vitória, composta pelos municípios de Vitória, Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana e
Vila Velha. Segundo dados do IBGE, a referida região abriga uma população de 1.706. 824
habitantes, ou seja, quase a metade da população total do Espírito Santo (46%) e 57% da
população urbana do estado, a qual produz 58% da riqueza. A cidade de Vitória é a quarta
mais populosa do estado, com 330.526 habitantes.
Vitória é a capital brasileira com a segunda melhor qualidade de vida e a 9ª melhor cidade do
Brasil para se trabalhar, de acordo com as pesquisas da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
além de apresentar a maior renda per capita entre as capitais do Brasil.
Além disso, conforme pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2014, um fator importante para
a economia do estado é o fato de estar localizado na Região Sudeste, principal responsável
pela economia do Brasil e que responde por 55,2% do PIB (Produto Interno Bruto) do país.
Depois de sofrer recuo de -1% em 2013, o PIB capixaba fechou o ano de 2014 com avanço
de 3%, ante um aumento de 0,1% nacional. Neste mesmo ano o Espírito Santo teve um
crescimento 30 vezes maior que o PIB brasileiro. Como consequência deste crescimento
econômico apresentado nos últimos anos, o montante de investimentos do Governo do
Estado do Espírito Santo na educação foi o maior já visto na história. Saltou-se de um
investimento de 275 milhões, no ano de 1998, para 1.075 bilhões em 2008, segundo dados
da Secretaria da Educação do Estado do Espírito Santo.
Concomitante a essa ampliação de recursos, aumentou-se também o número de escolas,
sendo que, atualmente, o Sistema Estadual de Ensino, conforme dados da Secretaria de
Estado da Educação, e especificamente quanto ao ensino médio na grande Vitória, tem em
seu sistema 441 escolas públicas e privadas de todos os níveis federativos, com
aproximadamente 150.000 alunos matriculados, sendo a maioria em zona urbana. Esses
alunos, concluintes do ensino médio que buscam dar continuidade a seus estudos, devem
fazê-lo em cursos de graduação em nível superior. O aumento no volume de recursos
disponíveis, possibilitado pela ampliação na receita estadual, permitiu a realização de
maiores investimentos na educação pública estadual, sendo que o Centro Universitário
Salesiano tem recebido um número significativo de alunos bolsistas, por meio do Programa
Estadual Nossa Bolsa.
O fato de a economia capixaba ter crescido mais que a média nacional nos últimos 30 anos
enseja um futuro ainda mais promissor. Com certeza, os investimentos que já estão
acontecendo e os em perspectiva farão do Espírito Santo um dos estados mais competitivos
do País. São investimentos nos grandes empreendimentos, que expandem as suas cadeias
produtivas em novos negócios como o do gás e petróleo, nos diversos arranjos produtivos,
como: metal mecânico, fruticultura, mármore e granito, confecções e moveleiro.
Conforme exposto anteriormente, o Espírito Santo cada vez mais se insere na economia
brasileira como um estado com potenciais diversificados em termos econômicos,
apresentando condicionantes que permitem o desenvolvimento integrado dos setores
primário, secundário e terciário. Entre esses condicionantes, está a recuperação econômica
e administrativa do governo do estado que investiu mais de um bilhão de reais em projetos
públicos, permitindo um ambiente de estabilidade e estímulo aos investimentos privados.
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A realidade educacional do Espírito Santo deve ser observada a partir do novo cenário que
se apresenta em nível nacional, pois há uma elevada concentração populacional nos centros
urbanos a par dos grandes contingentes de jovens na faixa etária escolar, conferindo ao país
uma considerável demanda escolar em todos os níveis. Nesse sentido, a nova dinâmica de
crescimento do ensino superior está correlacionada à expansão no ensino médio, cuja
demanda aumenta a cada ano. A gradual melhoria do desempenho do sistema de educação
básica pressiona e exige uma resposta adequada no que se refere à ampliação de vagas no
ensino superior.
Os dados referentes aos concluintes e a taxa de atendimento no ensino médio, no Estado do
Espírito Santo, revelam o expressivo número de alunos que estão aptos a ingressar no ensino
superior. Vale lembrar que a melhoria na qualidade de vida da população e, ainda, o aumento
da renda do trabalhador, incentivou a volta das pessoas para a sala de aula (ensino superior).
Obviamente, esse crescimento, por sua vez, faz com que as instituições privadas ofereçam
cursos com bons padrões de qualidade e de investimentos em infraestrutura (sala de aula,
biblioteca, laboratórios, entre outros), além de terem em seu quadro de funcionários
profissionais com formação acadêmica e experiência adequadas a esse nível de ensino.
Além disso, o Plano Nacional de Educação (PNE) prevê como alguns dos princípios para o
ensino superior:
• expandir a oferta de vagas;
• garantir a qualidade do ensino;
• promover a inclusão social;
• colaborar com o desenvolvimento econômico e social do País.
O referido plano aponta que as IES têm muito a fazer no conjunto dos esforços nacionais
para colocar o País à altura das exigências e desafios do século XXI, encontrando a solução
para os problemas atuais, em todos os campos da vida e da atividade humana, e abrindo um
horizonte para um futuro melhor para a sociedade brasileira, reduzindo as desigualdades. A
oferta de educação básica de qualidade para todos está grandemente nas mãos dessas
instituições, pois a elas compete, primordialmente: a formação dos profissionais do
magistério; a formação dos quadros profissionais, científicos e culturais de nível superior; a
produção de pesquisa e inovação.
O curso de Licenciatura em Ciências da Natureza ( Biologia, Física e Química) traz ao
portfólio de cursos do Centro Universitário Salesiano uma inovação em termos de cursos
formadores de professores da educação básica. Historicamente essa Instituição de Ensino
Superior ofertou, até 2019, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, notadamente no
turno noturno. O UniSales tinha o diferencial de ofertar esse curso no período noturno,
formando profissionais da área da educação no estado do Espírito Santo desde 2009.
Por outro lado, o Ministério da Educação homologou, em 2018, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), o documento norteador da Educação Básica Nacional, evidenciando a
obrigatoriedade do desenvolvimento, nos estudantes, de dez competências gerais, a serem
trabalhadas ao longo da formação do Ensino Fundamental e Médio.
Nesse sentido, a BNCC indica que o ensino fragmentado em disciplinas distintas deve ser
desestimulado, enquanto o ensino inter e transdisciplinar precisa ser incentivado nas escolas.
Nesse contexto, as disciplinas de Biologia, Química e Física devem perder espaço para a
disciplina "Ciências da Natureza", que aborda conceitos das três disciplinas supracitadas de
modo mais congruente e focado no desenvolvimento das dez competências gerais.
Vale ressaltar que a Secretaria Estadual de Educação (SEDU) tem feito um movimento
pioneiro de atualização e inovação do Currículo do Ensino Médio da Rede Estadual de
Ensino, sempre com base nas premissas da BNCC. Atualmente, a SEDU está ofertando um
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curso de formação docente sobre o novo currículo do estado para os professores da rede,
conforme é possível verificar na notícia publicada no dia 09 de setembro de 2021, no link
<https://sedu.es.gov.br/Not%C3%ADcia/sedu-abre-inscricoes-para-formacao-do-curriculodo-espirito-santo-na-etapa-ensino-medio>
Também é importante ressaltar que as escolas particulares também devem atualizar os seus
currículos com base na BNCC, e por isso devem capacitar seus atuais docentes, além de
levar em consideração a formação profissional de possíveis novos contratados. Por fim, até
o momento, somente o Instituto Federal do Espírito Santo baseado em Guarapari possui o
curso de Licenciatura em Ciências da Natureza.
Dessa forma, ao ofertar o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, o UniSales atende
a uma demanda regional e nacional de formação de profissionais da educação altamente
qualificados e preparados para atuar no mercado de trabalho de acordo com as
especificações vigentes da BNCC e das diretrizes da SEDU, além de ocupar um nicho no
mercado de cursos superiores da Grande Vitória ainda pouco explorado pelas outras IES
privadas da Grande Vitória.

2.7.2. O Campo de Trabalho para os Egressos do Curso de Ciências Naturais
O egresso do curso atuará no ensino básico e poderá intervir propor ações preventivas e ou
cooperando para o desenvolvimento sustentável e para a melhoria da qualidade do ensino
público e privado.
O profissional Licenciado em Ciências Naturais poderá exercer a docência no Ensino
Fundamental Anos Finais e no Ensino de Jovens e Adultos (EJA), nas modalidades presencial
e Ensino a Distância (EaD), gerir cursos nas áreas das Ciências, ser pesquisador ou técnico
de nível superior junto a entidades públicas e privadas de planejamento e desenvolvimento
socioambiental. Seus locais de trabalho serão instituições de ensino, secretarias de
planejamento e agências de desenvolvimento social e instituições privadas.
3. O CURSO SEMIPRESENCIAL DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA (
BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA)
O curso semipresencial de Licenciatura em Ciências da Natureza traz inovação ao portfólio
de cursos do Centro Universitário Salesiano, uma vez que a legislação educacional nacional
vem recebendo atualizações significativas nos últimos 10 anos, exigindo que as instituições
de ensino superior revisem e atualizem os seus cursos de formação de professores. Nesse
caso, o curso apresenta uma matriz curricular com componentes específicos da pedagogia,
além de projetos envolvendo Biologia, Química, Física e Geologia, para compor a chamada
“Ciências da Natureza”, área descrita na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e utilizada
no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Espera-se, assim, formar um profissional da
educação mais atualizado às demandas do mercado de trabalho local, regional e global,
capaz de atuar em instituições públicas e privadas com protagonismo e autonomia, sempre
pautado em valores salesianos.
Durante todo o curso o aluno é estimulado a interrelacionar os conteúdos aprendidos durante
cada período, através de atividades discentes importantes, como os Projetos Integradores de
Extensão, as Unidades de Aprendizagem, as avaliações de conteúdo e de competência, e
aulas práticas em laboratório e em campo. Além disso, conforme comentado na introdução,
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o curso promove uma série de estratégias para que seja feita a articulação da teoria aprendida
com a prática profissional do professor.
A matriz curricular é composta por (1) 30 projetos de formação, que irão trabalhar os
fundamentos básicos das Ciências da Natureza e a atuação docente no ensino fundamental
e médio; (2) 8 componentes chamados “Aprendizagem para a Vida”, em que o aluno é
estimulado e desafiado a desenvolver habilidades e competências necessárias a qualquer
profissional do século XX1, (3) 6 Projetos Integradores de Extensão, quando o aluno busca
atender demandas reais do mercado dentro da área de atuação do professor de Ciências da
Natureza; (4) Estágio Supervisionado, componente que proporciona ao discente a prática in
loco das atividades de um professor de Ciências da Natureza sob supervisão de profissionais
da área; (5) Trabalho de Conclusão de Curso, a ser desenvolvido pelo aluno nos períodos
finais do curso, para estimular a pesquisa e poder de síntese de informações e (6) Atividades
Curriculares Complementares, cuja função é promover formação complementar aos
discentes além daquelas trabalhadas nos outros componentes da matriz curricular.
Esse Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza também
apresenta, além da matriz curricular, os objetivos do curso, o perfil do egresso, as ementas e
bibliografias (básicas e complementares) de cada componente da matriz curricular, as
especificações sobre os Projetos Integradores de Extensão, os Estágios Supervisionados, o
Trabalho de Conclusão de Curso e as Atividades Curriculares Complementares. Também
apresenta o sistema de avaliação utilizado no curso, as especificações do corpo docente,
colegiado, núcleo docente estruturante, coordenação do curso, o sistema de
acompanhamento de egressos, além das políticas institucionais de ensino, pesquisa,
extensão e responsabilidade social. Por fim, o Projeto Pedagógico do Curso apresenta a
infraestrutura institucional que é utilizada pelos discentes e docentes do curso, como
biblioteca, audiovisual, secretaria, central de carreiras, ouvidoria e laboratórios, além das
formas de avaliação institucional.
3.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O CURSO
a) Nome do Curso: Licenciatura em Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química)
b) Grau: Licenciatura
c) Modalidade do Curso: Semiresencial
d) Número de Vagas Anuais: 80
e) Regime de Matrícula: Semestral
f) Tempo Mínimo de Integralização: 8 semestres
g) Tempo Máximo de Integralização: 16 semestres
h) Carga horária total do curso: 3200 horas
i) Endereço: Avenida Vitória, 950, Forte São João - Vitória/ES. CEP: 29017-950.
3.2. A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CURSO

O curso semipresencial de Licenciatura em Ciências da Natureza do Centro Universitário
Salesiano cumpre em sua organização didático-pedagógica o disposto nas Diretrizes
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Curriculares Nacionais gerais para os cursos de licenciatura em educação básica, instituídas
por:
- Parecer CNE/CES nº 1301, de 06 de novembro de 2001, que estabele as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas;
- Parecer CNE/CES nº 1303, de 06 de novembro de 2001, que estabele as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso de Licenciatura em Química;
- Parecer CNE/CES nº 1304, de 06 de novembro de 2001, que estabele as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o curso de Licenciatura em Física;
- Resolução CNE/CEB nº4, de 13 de julho de 2010, que define Diretrizes Curriculares
Nacionais gerais para a Educação Básica;
- Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de dezembro de 2010, que fixa Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos;
- Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação
da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas
e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica;
- Resolução CNE/CP nº 4, de 17 de dezembro de 2018, que institui a Base Nacional Comum
Curricular na Etapa do Ensino Médio (BNCC-EM), como etapa final da Educação Básica, nos
termos do artigo 35 da LDB, completando o conjunto constituído pela BNCC da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental, com base na Resolução CNE/CP nº 2/2017, fundamentada
no Parecer CNE/CP nº 15/2017;
- Resolução CNE/CP nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a
Extensão na Educação Superior Brasileira;

- Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2018, que Dispõe sobre os fluxos dos
processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e de
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, bem
como seus aditamentos e indica, em seu artigo 100º parágrafo 3º o limite máximo de 30% da
carga horária do curso em ofertas de atividades presenciais para cursos EaD;
- Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base
Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNCFormação).

Do mesmo modo são cumpridas, no concernente à organização didático-pedagógica do curso
de Licenciatura em Ciências da Natureza as obrigações presentes nas seguintes legislações
pertinentes ao tema:
a) Projeto Pedagógico Institucional do Centro Universitário Salesiano (PPI);
b) Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário Salesiano (PDI);
c) Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional;
d) Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista;
e) Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a oferta de Libras
nos cursos superiores;
f) Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, que define o conceito de horaaula;
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g) Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004, que dispõe sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena;
h) Resolução CNE nº 1, de 30 de maio de 2012, que dispõe sobre as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;
As ações desenvolvidas no curso de Licenciatura em Ciências da Natureza estão orientadas
igualmente pelo Regimento Institucional e pelas Resoluções decorrentes das deliberações
dos seus órgãos deliberativos internos.

3.3. OBJETIVOS DO CURSO
3.3.1. Objetivo Geral
Formar professores que atuarão na Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), que
sejam detentores de uma visão ampla das grandes áreas da física, química e ciências
biológicas, familiarizados com o desenvolvimento das ideias e com a metodologia científica
em seus múltiplos aspectos teóricos e práticos.
3.3.2. Objetivos específicos
•
Formar professores capazes de debater suas ideias com a comunidade científica e com
a população em geral, mas que também saiba escutar e respeitar posicionamentos diferentes
advindos de seus pares e/ou de seus alunos;
•
Formar licenciados responsáveis, criativos, com competência técnico-científica e com
comprometimento cidadão, ético, crítico e político, conforme também indica a Filosofia
Salesiana de Dom Bosco;
•
Formar um profissional da educação que seja capaz de compreender e utilizar os
conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade com engajamento
na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem colaborando para a
construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva.
•
Capacitar o professor em formação a pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise
crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e
planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas.
•
Formar profissionais da educação aptos a valorizar e incentivar as diversas
manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e a participação em práticas
diversificadas da produção artístico-cultural para que o estudante possa ampliar seu
repertório cultural.
•
Desenvolver, no professor em formação, a habilidade e competência de utilizar e
analisar diferentes tipos de linguagem – verbal, corporal, visual, sonora e digital – para se
expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo
sentidos que levem ao entendimento mútuo.
•
Promover a formação de um profissional capaz de utilizar tecnologias digitais de
informação, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação, para comunicar,
acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
potencializar as aprendizagens.
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•
Desenvolver no discente do curso a capacidade de valorizar a formação permanente
para o exercício profissional, buscar atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia e
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade,
autonomia, consciência crítica e responsabilidade;
•
Promover situações que desenvolvam nos discentes do curso a capacidade de
estabelecer argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que respeitem e promovam
os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local,
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros
e do planeta;
•
Criar estratégias para o profissional em formação conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo
suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, desenvolver
o autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes;
•
Desenvolver, no professor em formação, as competências relacionadas ao exercício da
empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente
colaborativo nos locais de aprendizagem.
•
Promover situações em que o profissional em formação possa agir e incentivar, pessoal
e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, a abertura a
diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de
aprendizagem possa refletir esses valores;
•
Desenvolver, no professor em formação, a ideia de que a formação dos alunos da
educação básica passa, além dos conteúdos específicos disciplinares, pelo desenvolvimento
de habilidade e competências, as quais são indicadas pela Base Nacional Curricular Comum;
•
Formar um profissional da educação que seja capaz de estabelecer conexões entre
conteúdos e/ou assuntos de áreas distintas dentro das Ciências da Natureza, evitando o
ensino fragmentado e incentivando o aprendizado holístico dos fenômenos que regem a
Natureza;
•
Formar profissionais com conhecimentos acerca da estrutura e do funcionamento de
ecossistemas naturais, objetivando identificar os problemas decorrentes de atividades
humanas indevidas e encontrar soluções adequadas para resolvê-los dentro do escopo das
Ciências da Natureza;
•
Garantir a interação entre ensino, pesquisa e extensão para situações socioeconômicas
e ambientais diversas existentes na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo e em território
nacional;
3.4. PERFIL DO EGRESSO

Com base na Resolução CNE/CP 2/2019, o perfil do egresso do curso de Licenciatura em
Ciências da Natureza do UniSales compreende três grandes dimensões de atuação
profissional e desenvolvimento de habilidades e competências específicas, a saber:
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Referente à dimensão do conhecimento profissional:

Competência 1 - dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los;
Habilidades a serem desenvolvidas:
1.1 Demonstrar conhecimento e compreensão dos conceitos, princípios e estruturas da área
da docência, do conteúdo, da etapa, do componente e da área do conhecimento na qual está
sendo habilitado a ensinar.
1.2 Demonstrar conhecimento sobre os processos pelos quais as pessoas aprendem,
devendo adotar as estratégias e os recursos pedagógicos alicerçados nas ciências da
educação que favoreçam o desenvolvimento dos saberes e eliminem as barreiras de acesso
ao currículo.
1.3 Dominar os direitos de aprendizagem, competências e objetos de conhecimento da área
da docência estabelecidos na BNCC e no currículo.
1.4 Reconhecer as evidências científicas atuais advindas das diferentes áreas de
conhecimento, que favorecem o processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento dos
estudantes;
1.5 Compreender e conectar os saberes sobre a estrutura disciplinar e a BNCC, utilizando
este conhecimento para identificar como as dez competências da Base podem ser
desenvolvidas na prática, a partir das competências e conhecimentos específicos de sua área
de ensino e etapa de atuação, e a interrelação da área com os demais componentes
curriculares.
1.6 Dominar o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC) tomando como referência as
competências e habilidades esperadas para cada ano ou etapa.
1.7 Demonstrar conhecimento sobre as estratégias de alfabetização, literacia e numeracia,
que possam apoiar o ensino da sua área do conhecimento e que sejam adequados à etapa
da Educação Básica ministrada.

Competência 2 - demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem;
Habilidades a serem desenvolvidas:
2.1 Compreender como se processa o pleno desenvolvimento da pessoa e a aprendizagem
em cada etapa e faixa etária, valendo-se de evidências científicas.
2.2 Demonstrar conhecimento sobre as diferentes formas diagnóstica, formativa e somativa
de avaliar a aprendizagem dos estudantes, utilizando o resultado das avaliações para: (a) dar
devolutivas que apoiem o estudante na construção de sua autonomia como aprendente; (b)
replanejar as práticas de ensino para assegurar que as dificuldades identificadas nas
avaliações sejam solucionadas nas aulas.
2.3 Conhecer os contextos de vida dos estudantes, reconhecer suas identidades e elaborar
estratégias para contextualizar o processo de aprendizagem.
2.4 Articular estratégias e conhecimentos que permitam aos estudantes desenvolver as
competências necessárias, bem como favoreçam o desenvolvimento de habilidades de níveis
cognitivos superiores.
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2.5 Aplicar estratégias de ensino diferenciadas que promovam a aprendizagem dos
estudantes com diferentes necessidades e deficiências, levando em conta seus diversos
contextos culturais, socioeconômicos e linguísticos.
2.6 Adotar um repertório adequado de estratégias de ensino e atividades didáticas orientadas
para uma aprendizagem ativa e centrada no estudante.

Competência 3 - reconhecer os contextos de vida dos estudantes;
Habilidades a serem desenvolvidas:
3.1 Identificar os contextos sociais, culturais, econômicos e políticos das escolas em que atua.
3.2 Compreender os objetos de conhecimento que se articulem com os contextos
socioculturais dos estudantes, para propiciar aprendizagens significativas e mobilizar o
desenvolvimento das competências gerais.
3.3 Conhecer o desenvolvimento tecnológico mundial, conectando-o aos objetos de
conhecimento, além de fazer uso crítico de recursos e informações.
3.4 Reconhecer as diferentes modalidades da Educação Básica nas quais se realiza a prática
da docência.

Competência IV - conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais.
Habilidades a serem desenvolvidas:
4.1 Compreender como as ideias filosóficas e históricas influenciam a organização da escola,
dos sistemas de ensino e das práticas educacionais.
4.2 Dominar as informações sobre a estrutura do sistema educacional brasileiro, as formas
de gestão, as políticas e programas, a legislação vigente e as avaliações institucionais.
4.3 Conhecer a BNCC e as orientações curriculares da unidade federativa em que atua.
4.4 Reconhecer as diferentes modalidades de ensino do sistema educacional, levando em
consideração as especificidades e as responsabilidades a elas atribuídas, e a sua articulação
com os outros setores envolvidos.

Referentes à dimensão da prática profissional:

Competência 1 - planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens;
Habilidades a serem desenvolvidas:
1.1 Elaborar o planejamento dos campos de experiência, das áreas, dos componentes
curriculares, das unidades temáticas e dos objetos de conhecimento, visando ao
desenvolvimento das competências e habilidades previstas pela BNCC.
1.2 Sequenciar os conteúdos curriculares, as estratégias e as atividades de aprendizagem
com o objetivo de estimular nos estudantes a capacidade de aprender com proficiência.

31
1.3 Adotar um repertório diversificado de estratégias didáticopedagógicas considerando a
heterogeneidade dos estudantes (contexto, características e conhecimentos prévios).
1.4 Identificar os recursos pedagógicos (material didático, ferramentas e outros artefatos para
a aula) e sua adequação para o desenvolvimento dos objetivos educacionais previstos, de
modo que atendam as necessidades, os ritmos de aprendizagem e as características
identitárias dos estudantes.
1.5 Realizar a curadoria educacional, utilizar as tecnologias digitais, os conteúdos virtuais e
outros recursos tecnológicos e incorporá-los à prática pedagógica, para potencializar e
transformar as experiências de aprendizagem dos estudantes e estimular uma atitude
investigativa.
1.6 Propor situações de aprendizagem desafiadoras e coerentes, de modo que se crie um
ambiente de aprendizagem produtivo e confortável para os estudantes.
1.7 Interagir com os estudantes de maneira efetiva e clara, adotando estratégias de
comunicação verbal e não verbal que assegurem o entendimento por todos os estudantes.

Competência 2 - criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem;
Habilidades a serem desenvolvidas:
2.1 Organizar o ensino e a aprendizagem de modo que se otimize a relação entre tempo,
espaço e objetos do conhecimento, considerando as características dos estudantes e os
contextos de atuação docente.
2.2 Criar ambientes seguros e organizados que favoreçam o respeito, fortaleçam os laços de
confiança e apoiem o desenvolvimento integral de todos os estudantes.
2.3 Construir um ambiente de aprendizagem produtivo, seguro e confortável para os
estudantes, utilizando as estratégias adequadas para evitar comportamentos disruptivos.

Competência 3 - avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino;
Habilidades a serem desenvolvidas:
3.1 Dominar a organização de atividades adequadas aos níveis diversos de desenvolvimento
dos estudantes.
3.2 Aplicar os diferentes instrumentos e estratégias de avaliação da aprendizagem, de
maneira justa e comparável, devendo ser considerada a heterogeneidade dos estudantes.
3.3 Dar devolutiva em tempo hábil e apropriada, tornando visível para o estudante seu
processo de aprendizagem e desenvolvimento.
3.4 Aplicar os métodos de avaliação para analisar o processo de aprendizagem dos
estudantes e utilizar esses resultados para retroalimentar a prática pedagógica.
3.5 Fazer uso de sistemas de monitoramento, registro e acompanhamento das
aprendizagens utilizando os recursos tecnológicos disponíveis.
3.6 Conhecer, examinar e analisar os resultados de avaliações em larga escala, para criar
estratégias de melhoria dos resultados educacionais da escola e da rede de ensino em que
atua.
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Competência 4 - conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as
competências e as habilidades.
Habilidades a serem desenvolvidas:
4.1 Desenvolver práticas consistentes inerentes à área do conhecimento, adequadas ao
contexto dos estudantes, de modo que as experiências de aprendizagem sejam ativas,
incorporem as inovações atuais e garantam o desenvolvimento intencional das competências
da BNCC.
4.2 Utilizar as diferentes estratégias e recursos para as necessidades específicas de
aprendizagem (deficiências, altas habilidades, estudantes de menor rendimento, etc.) que
engajem intelectualmente e que favoreçam o desenvolvimento do currículo com consistência.
4.3 Ajustar o planejamento com base no progresso e nas necessidades de aprendizagem e
desenvolvimento integral dos estudantes.
4.4 Trabalhar de modo colaborativo com outras disciplinas, profissões e comunidades, local
e globalmente.
4.5 Usar as tecnologias apropriadas nas práticas de ensino.
4.6 Fazer uso de intervenções pedagógicas pertinentes para corrigir os erros comuns
apresentados pelos estudantes na área do conhecimento.

Referentes à dimensão do engajamento profissional:
Competência 1 - comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional;
Habilidades a serem desenvolvidas:
1.1 Construir um planejamento profissional utilizando diferentes recursos, baseado em
autoavaliação, no qual se possa identificar os potenciais, os interesses, as necessidades, as
estratégias, as metas para alcançar seus próprios objetivos e atingir sua realização como
profissional da educação.
1.2 Engajar-se em práticas e processos de desenvolvimento de competências pessoais,
interpessoais e intrapessoais necessárias para se autodesenvolver e propor efetivamente o
desenvolvimento de competências e educação integral dos estudantes.
1.3 Assumir a responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento e pelo aprimoramento da sua
prática, participando de atividades formativas, bem como desenvolver outras atividades
consideradas relevantes em diferentes modalidades, presenciais ou com uso de recursos
digitais.
1.4 Engajar-se em estudos e pesquisas de problemas da educação escolar, em todas as suas
etapas e modalidades, e na busca de soluções que contribuam para melhorar a qualidade
das aprendizagens dos estudantes, atendendo às necessidades de seu desenvolvimento
integral.
1.5 Engajar-se profissional e coletivamente na construção de conhecimentos a partir da
prática da docência, bem como na concepção, aplicação e avaliação de estratégias para
melhorar a dinâmica da sala de aula, o ensino e a aprendizagem de todos os estudantes.
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Competência 2 - comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática
o princípio de que todos são capazes de aprender;
Habilidades a serem desenvolvidas:
2.1 Compreender o fracasso escolar não como destino dos mais vulneráveis, mas fato
histórico que pode ser modificado.
2.2 Comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o princípio de
que todos são capazes de aprender.
2.3 Conhecer, entender e dar valor positivo às diferentes identidades e necessidades dos
estudantes, bem como ser capaz de utilizar os recursos tecnológicos como recurso
pedagógico para garantir a inclusão, o desenvolvimento das competências da BNCC e as
aprendizagens dos objetos de conhecimento para todos os estudantes.
2.4 Atentar nas diferentes formas de violência física e simbólica, bem como nas
discriminações étnico-racial praticadas nas escolas e nos ambientes digitais, além de
promover o uso ético, seguro e responsável das tecnologias digitais.
2.5 Construir um ambiente de aprendizagem que incentive os estudantes a solucionar
problemas, tomar decisões, aprender durante toda a vida e colaborar para uma sociedade
em constante mudança.

Competência 3 - participar do Projeto Pedagógico da escola e da construção de valores
democráticos;
Habilidades a serem desenvolvidas:
3.1 Contribuir na construção e na avaliação do projeto pedagógico da escola, atentando na
prioridade que deve ser dada à aprendizagem e ao pleno desenvolvimento do estudante.
3.2 Trabalhar coletivamente, participar das comunidades de aprendizagem e incentivar o uso
dos recursos tecnológicos para compartilhamento das experiências profissionais.
3.3 Entender a igualdade e a equidade, presentes na relação entre a BNCC e os currículos
regionais, como contributos da escola para se construir uma sociedade mais justa e solidária
por meio da mobilização de conhecimentos que enfatizem as possibilidades de soluções para
os desafios da vida cotidiana e da sociedade.
3.4 Apresentar postura e comportamento éticos que contribuam para as relações
democráticas na escola.

Competência 4 - engajar-se, profissionalmente, com as famílias e com a comunidade, visando
melhorar o ambiente escolar.
Habilidades a serem desenvolvidas:
4.1 Comprometer-se com o trabalho da escola junto às famílias, à comunidade e às instâncias
de governança da educação.
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4.2 Manter comunicação e interação com as famílias para estabelecer parcerias e
colaboração com a escola, de modo que favoreça a aprendizagem dos estudantes e o seu
pleno desenvolvimento.
4.3 Saber comunicar-se com todos os interlocutores: colegas, pais, famílias e comunidade,
utilizando os diferentes recursos, inclusive as tecnologias da informação e comunicação.
4.4 Compartilhar responsabilidades e contribuir para a construção de um clima escolar
favorável ao desempenho das atividades docente e discente.
4.5 Contribuir para o diálogo com outros atores da sociedade e articular parcerias
intersetoriais que favoreçam a aprendizagem e o pleno desenvolvimento de todos.

3.5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA
NATUREZA ( BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA)

3.5.1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA MATRIZ CURRICULAR – COMPONENTES DO
MODELO EDUCACIONAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
A Diretriz do Centro Universitário Salesiano é a linha reguladora do traçado que indica a
direção e constitui-se de estratégias amplas que orientam as ações operacionais da
organização. Para tanto, desenvolve as políticas de interconteúdoridade e relação teoriaprática que se viabilizam com as seguintes ações: orientação prática da matriz curricular,
leitura interconteúdo, prática interconteúdo, avaliação interconteúdo, atividades práticas
simuladas e reais.
Dentro dessa perspectiva, o Projeto Pedagógico dos cursos materializa-se em uma visão
integrada das funções de ensino, pesquisa, extensão e responsabilidade social, de forma
compatível com a realidade da instituição.
A proposta pedagógica do Centro Universitário, se assenta nos seguintes componentes
metodológicos e epistemológicos:
- Aprendizagem Baseada em Projetos – ABPr
- Estudo Independente
- Aprendizagem baseada em Atividades para o Desenvolvimento de Competências
- Avaliação Formativa e Processual
- Preceptoria/Mentoria
- Visão Empreendedora

A Aprendizagem Baseada em Projetos – ABPr - Institucionaliza o aprender a fazer,
fazendo. A Aprendizagem Baseada em Projetos tem se consolidado como a melhor
metodologia para o desenvolvimento das competências necessárias à formação profissional
e pessoal do estudante.
Neste sentido, o estudante tem o desafio de realizar pelo menos um projeto por semestre,
sempre com base na solução de um problema real. Os projetos baseados em problemas reais
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permitem uma excelente integração entre teoria e prática, contextualizando e dando
significado ao aprendizado, iniciando sempre o processo cognitivo pelo componente da
prática, através de desafios, problemas ou questões norteadoras/provocadoras.
Estudo Independente – O estudo e aprendizado independente visa construir a autonomia e
protagonismo no educando, desenvolvendo sua competência de autodidatismo. Para tal, a
IE utiliza um rico material produzido pelos seus professores e pelas melhores editoras do
país, que permite ao educando criar um hábito de estudo continuado e progressivo.
O Estudo Independente exige do estudante uma dedicação de oito horas semanais fora de
sala, para que ele possa vencer o conteúdo prévio obrigatório para a realização das
atividades de sala da semana seguinte.
O material do Estudo Independente é composto de textos (capítulos de livros ou artigos);
vídeos, exercícios e desafios, alocados em um ambiente virtual de aprendizagem.
Aprendizagem baseada em Atividades para o Desenvolvimento de Competências –
Subvertendo a lógica curricular conteúdo e linear, fortemente focada no conteúdo (just-incase), caminhando para uma lógica curricular organizada a partir da aplicabilidade do
conhecimento, da performance e do desempenho (just-in-time), a partir de um conjunto de
atividades teórico-práticas focadas no desenvolvimento das competências necessárias à
formação do egresso, abolindo a prática rotineira de aulas expositivas ao modo de palestras
para retransmissão de informações.
A lógica do ensino para o desenvolvimento de competências demonstra que não adianta
exagerar na quantidade de conteúdo trabalhado. O importante é ensinar o estudante como
usar o conteúdo que acabou de conhecer.
A aprendizagem para o domínio (também conhecida como mastery learning) consolida o
modelo de competências a partir de processos avaliativos que demonstrem que o educando
possui ou não determinada competência, direcionando os esforços para que ele adquira, em
definitivo, todas as competências estabelecidas no projeto do curso.
- Avaliação Formativa e Processual – Através de diferentes estruturas avaliativas, incluindo
provas objetivas, avaliação do portfólio do estudante e avaliação do seu desempenho em
atividades e projetos que demonstrem as competências desenvolvidas.
- Preceptoria/Mentoria – Estratégia central no modelo educacional do Centro Universitário
Salesiano, focada no acompanhamento individual dos educandos visando uma formação
integral, envolvendo os componentes cognitivos e não-cognitivos (socioemocionais) da
formação.
- Visão Empreendedora – A iniciativa e proatividade para ampliar a visão meramente
acadêmica das atividades da faculdade, permitindo uma integração total com o mundo real e
do trabalho, dando significado e pragmaticidade ao que é realizado no campus.
A proposta pedagógico inclui alguns elementos que a consolidam e impactam em mudanças
significativas na tradicional práxis de sala de aula, entre elas:
1. Atividades em sala focadas em elementos colaborativos, desafios práticos e problemas
reais, colocando o estudante como protagonista do aprendizado, sem as tradicionais aulas
expositivas.
2. Salas de aula diferenciadas, construídas com base nas metodologias ativas de
aprendizagem, que favorecem o trabalho em grupo; a participação do professor como
orientador e preceptor e também a integração com a prática laboratorial e projetos baseados
em problemas reais.
O FOCO NO APRENDIZADO EFETIVO
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Desde a década de 80 que as pesquisas das neurociências aplicadas à educação já mostram
um grande e crescente descompasso entre o que a ciência sabe sobre ensino e
aprendizagem e o que as escolas e universidades praticam em seus campos. Howard
Gardner em Harvard redefinindo as teorias da inteligência e suas metodologias de
desenvolvimento e Philippe Perrenoud na Universidade de Genebra, consolidou o modelo de
competências na aprendizagem. Ambos são exemplos de pesquisadores que apresentaram
o resultado de suas pesquisas na década de 80, com forte impacto no conhecimento
educacional da época, mas até hoje com grande resistência à aplicabilidade prática de suas
propostas.
Ser capaz de responder corretamente questões em uma prova não garante a capacidade de
realizar algo com aquele conhecimento. O abismo entre a compreensão teórica e a
competência de utilizar efetivamente este conhecimento, deu origem ao termo “Aprendizado
Efetivo”, que veio para se contrapor ao conceito simplista de aprendizado oriundo do
desempenho adequado em uma avaliação escrita ou teste padronizado.
Se um aluno tirou boas notas e passou de ano, costuma-se dizer que ele aprendeu. No
entanto, isto costuma não ser verdadeiro. O Aprendizado Efetivo diz respeito ao
desenvolvimento da capacidade de agir a partir do conhecimento e habilidades adquiridas,
coloca-las em práticas em diferentes contextos e situações e gerar resultados efetivos a partir
delas, e ainda, manter a fixação mnemônica deste aprendizado pelo resto da vida. Sem isto
não se pode afirmar que o aprendizado ocorreu.
Fazendo uma síntese simplificada da contribuição das pesquisas da neuroeducação para o
ensino e a aprendizagem, com foco na busca do Aprendizado Efetivo, podemos considerar
os seguintes elementos que são adotados nas práticas pedagógicas:
1. O aprendizado se dá a partir de múltiplos estímulos distintos e quanto mais e diferentes
conjuntos sinápticos forem configurados, mais e melhor se dará a consolidação do
aprendizado.
2. Para se configurar diferentes conjuntos sinápticos em função de determinado aprendizado,
vários canais sensoriais devem ser utilizados (visual, auditivo, psicomotor, tátil, etc.) e vários
e diferentes inputs cognitivos devem ser realizados, entre eles: analisar, descrever, comparar,
associar, avaliar, sintetizar, interpretar, relacionar, aplicar, distinguir, enumerar e classificar.
3. As estruturas comportamentais relacionadas aos estados emocionais interferem
sobremaneira no aprendizado e precisam ser consideradas ao se estruturar um currículo, não
apenas como elemento complementar, na dependência das aptidões de alguns dos docentes,
mas como elemento central do currículo, com a utilização de práticas pedagógicas
específicas para tal.
4. Ao se organizar um processo de ensino e aprendizagem, quatro componentes essenciais
precisam ser considerados para que o aprendizado efetivo ocorra:
a) O componente do estudo individual a partir da leitura de textos e sua respectiva
interpretação e compreensão através do uso de recursos como resumos, anotações, mapas
conceituais, esquemas, analogias, entre outros.
b) O componente da aprendizagem colaborativa, através da troca de conhecimentos,
visões, interpretações e modos de compreensão. Para que alguém consiga explicar para
outro o que estudou e compreendeu, um processo de elaboração mental ocorre no cérebro,
onde novos e diferentes circuitos sinápticos são configurados, reforçando o aprendizado
ocorrido na leitura e estudo. Debates e discussões e trabalhos em grupo se inserem neste
componente.
c) O componente da exposição a determinado tema a partir da explicação de um
especialista, seja presencialmente ou virtualmente, criando a apreensão de novas
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informações e desenvolvendo linhas de raciocínio para a obtenção da compreensão.
Considerando a exposição não apenas como aula expositiva do professor, mas e também do
próprio estudante.
d) O componente da aplicabilidade do aprendizado, em situações reais ou simuladas, mas
preferencialmente em situações reais, onde uma ampla gama de competências cognitivas e
não-cognitivas precisam ser sincronizadas para que o saber se transforme em saber-fazer.
5. A redução do “conteudismo” nas ementas e nos Planos de Ensino/Aprendizagem, deixa
de ser polêmica. Não se discute mais sua importância, pois já está demonstrado que não se
pode desenvolver competências adequadas sem uma sólida estrutura de conhecimentos
relevantes. O que se discute é a pertinência do ensino dos conteúdos. Até onde se deve
chegar em abrangência e profundidade é a questão central em um curso de graduação.
3.5.2. METODOLOGIA
As metodologias não se resumem às estratégias para dinamizar a aprendizagem, mas
consideram um contexto que envolve recursos de TI, adequação das salas,
organização/desenvolvimento de conteúdos e acompanhamento/avaliação das atividades,
com vistas a proporcionar aprendizagens diferenciadas visando forjar habilidade/competência
necessárias ao perfil do egresso.
As
salas
de
aula
possuem
excelente
aparato
multimídia
(datashow/
computador/wireless/amplificador de som) que auxilia no desenvolvimento do conteúdo e
estruturação de habilidades/competências, pois possibilita a apresentação de seminários, o
uso de tecnologias digitais para reforço de conteúdo (ex: plickers, socrative, kahoot), a
exposição de vídeos para debates, palestras, etc.
O corpo docente, formado na maioria por mestres e doutores com ampla experiência docente
e profissional, possui expertise para conduzir as aulas, estimular o raciocínio e enriquecer o
conteúdo com vivências práticas.
Os conteúdos curriculares estão dispostos na estrutura curricular de forma processual, com
ausência de pré-requisitos e são desenvolvidos na interação professor/aluno. A metodologia
de ensino-aprendizagem para desenvolvê-los considera as premissas:
•

Conhecimento também se elabora no coletivo e aprendizado mobiliza
afetos/emoções e relações com os pares;

•

Prioridade do espírito crítico na transmissão de conhecimento;

•

Desenvolvimento das novas tecnologias de informação/comunicação;

•

Preponderância da capacidade de aprender em ambiente cooperativo;

•

Desenvolvimento de competências cognitivas/socioemocionais/atitudinais;

•

Procedimentos/métodos/técnicas que privilegiem o interconteúdo em situações
contextualizadas;

•

Superação de didáticas repetitivas.

Na relação professor-aluno habilidades socioemocionais/atitudinais são adquiridas, pois se
busca acolher, propagar valores e criar vínculos de confiança, ambiência ideal para o
crescimento pessoal e o bom desenvolvimento do conteúdo e estruturação de competências.
As estratégias de ensino são utilizadas visando autonomia discente, estímulo à teoria e
prática, interconteúdoridade e formação pautada em valores éticos e humanísticos,
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oportunizando a aquisição de raciocínio jurídico, visão crítica, segurança na tomada de
decisão e solução de conflito e trabalho em ambiente cooperativo etc.
Dentre as estratégias citam-se:
1) em sala – seja virtual ou presencial: aplicação de conceitos a casos práticos, brainstorming,
discussões e debates, seminários, disputas argumentativas, júri simulado, leitura dirigida,
produção de textos/resumos/sínteses, peer instruction, flipped classroon, entre outras.
2) em Trabalho Discente e Extensão: Entrevistas, produção de roteiros/vídeos, interação com
quem faz acontecer e visitas técnicas.
O uso dessas estratégicas (metodologias ativas) traz inovação ao ensino prestado e gera
uma aprendizagem diferenciada. Há inovação, pois se tem rompido com o ensino meramente
expositivo e conteudista, se tem incentivado uma aprendizagem mais prática. É percepção
geral que os alunos se mostram mais participativos, autônomos, independentes e seguros,
transitando melhor entre teoria e prática.
Como instrumento para a metodologia focada no aluno a IES implementou a estrutura de TI
através do AVA permitindo a abordagem dos conteúdos em 3 momentos distintos e
complementares:
•
•
•

O professor prepara a aula e a disponibiliza para que os alunos possam ler
antecipadamente o material (slides/material de apoio);
As aulas ocorrem c/ base no conteúdo postado;
O material produzido e postado no portal fica à disposição do aluno para
estudos/revisões.

No AVA também se oportuniza o acompanhamento do conteúdo pelos planos de ensino e o
contato entre professor/aluno para direcionamentos gerais e eventuais dúvidas.
A avaliação é processo dinâmico e na IES se operacionaliza conforme resolução própria
através de provas e trabalhos discentes. Ocorre ainda continuamente através de feedbacks
às apresentações orais e às simulações praticadas e contemplam aspectos interpessoais
percebidos na dinâmica da sala. O processo avaliativo não se reduz à técnica, mas alcança
os aspectos ético/interpessoal.
A metodologia empregada quer através do suporte físico e humano quer através das
estratégias usadas possibilita a acessibilidade digital, instrumental e metodológica esperada.

3.5.3. ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular, constante no PPC e implementada no curso, considera a flexibilidade,
a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga horária total
(em horas-relógio), evidencia a articulação da teoria com a prática, a oferta da disciplina de
LIBRAS e explicita a articulação entre os componentes curriculares no percurso de formação.
Tendo como referência o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e, em consonância
com os Pareceres CNE/CES 1301, CNNE/CES 1303 e CNE/CES 1304 (todos de 06 de
novembro de 2001), que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
Ciências Biológicas, Química e Física, respectivamente, além da Resolução CNE/CP 2 de 20
de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial
de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação
Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação), a estrutura curricular do curso
de Licenciatura em Ciências da Natureza do Centro Universitário Salesiano prioriza aspectos
que atentam para a interdisciplinaridade e a articulação dos saberes.

39
A estrutura curricular foi definida para ser operacionalizada em períodos, organizando-se com
base em um sistema de créditos com matrícula por disciplina, em conformidade com o regime
acadêmico adotado pelo Centro Universitário Salesiano. Outrossim, pela adoção de um
modelo flexível, ao estilo modular, que dispensa pré-requisitos, bem assim com matizes
interdisciplinares, evidenciada pelo implemento de Projetos de Integração, Leitura
Interdisciplinar e Extensão.
A formação de um profissional generalista, crítico e reflexivo, busca atender não apenas às
diretrizes curriculares, mas a uma tendência e necessidade do contexto atual que exige do
professor uma formação de caráter mais abrangente, capaz de perceber e atuar no campo
educacional e socia. Por isso, os princípios fundamentais que direcionam tanto a organização
quanto à implementação do currículo de Licenciatura em Ciências da Natureza são:
a. Proporcionar uma sólida formação pedagógica em Licenciatura em Ciências da
Natureza;
b. Proporcionar uma formação global que permita ao profissional enxergar a correlação
entre diferentes assuntos de Biologia, Química, Física, Geologia e Astronomia;
c. Dar ênfase na formação processual, dinâmica que desenvolva a capacidade de
questionamento e de crítica;
d. Ter flexibilidade de modo a absorver transformações ocorridas na área educacional
que envolve as Ciências da Natureza;
e. Capacitar para o diálogo, a atitude interdisciplinar e o protagonismo estudantil;
f. Promover a reflexão e capacitação dos profissionais em formação para o uso de
tecnologias da informação como recurso didático fundamental na realidade escolar
atual;
g. Abordar temas de grande relevância social na atualidade, como o papel do cientista
na sociedade, bioética, sustentabilidade, educação ambiental, protagonismo
estudantil, entre outros;
h. Promover atividades educativas de natureza científica e de extensão, garantindo a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na dinâmica curricular;
i. Articular teoria e prática em todos os projetos propostos aos discentes;
j. Possibilitar, através das atividades complementares, a formação em áreas específicas
de escolha do discente do curso;
Dessa forma, a perspectiva central do currículo é o desenvolvimento de habilidades e
competências necessárias à atuação de um professor moderno, capacitado a desempenhar
as suas atividades de acordo com as novas legislações, tendências e exigências
educacionais brasileiras, ao mesmo tempo que atua na formação de valores Salesianos,
como a empatia, o diálogo, o respeito, a mediação e a cooperação.
A articulação teoria-prática, além de ser incentivada no interior de cada disciplina, está
organizada ao longo de todo o desenvolvimento curricular. A dimensão prática é trabalhada
em todos os períodos, além de outras atividades e disciplinas que priorizam esta articulação.
O projeto integrador e as Atividades Curriculares Complementares endossam o vertente
teoria-prática.
Dentro dessa perspectiva, a organização do currículo de Licenciatura em Ciências da
Natureza não prioriza o foco apenas na aquisição de conhecimentos, competências e
habilidades específicas, mas também permite ao formando ter uma visão mais holística dos
processos educacionais, compreendendo-os em suas diversas interfaces.
Com relação à busca da formação das competências cognitivas, o Centro Universitário
Salesiano tem o compromisso de investir tanto na aquisição dos conhecimentos básicos e
indispensáveis à formação do professor de Ciências da Natureza, quanto em sua própria
capacidade de perceber que o aprendizado é um processo contínuo e que deve acompanhar
o homem ao longo de sua história.
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Por isso, um aspecto essencial à compreensão do projeto pedagógico e da estrutura
curricular é a fundamentação na ideia de que o aluno é o sujeito da aprendizagem. Ainda que
organizada em forma de disciplinas, a proposta busca uma inversão do tradicional modelo
teoria/prática. O professor, enquanto facilitador do processo ensino-aprendizagem, trabalha
com a orientação pedagógica da interação buscando romper com a cultura de que o
conhecimento deve ser transmitido pelo professor e recebido pelo aluno de maneira passiva.
Nesse sentido, o aluno passa a ocupar um lugar de coparticipante do processo,
responsabilizando-se conjuntamente com os professores e os gestores da política
educacional da instituição pelo planejamento, execução e avaliação dos resultados obtidos.
Ou seja, é possível se pensar em um projeto em constante renovação, que introduz as
inovações que sejam relevantes, sem necessitar de promover alterações frequentes na
superfície de sua estrutura curricular.

3.5.4. MATRIZ CURRICULAR

Período

1°

2°

3°

Carga Carga horária Carga
Projetos Interdisciplinares (DESAFIOS) Horária teórico/prática horária
Total
presencial
virtual
Análises Cito-Histológicas Humanas
Análises Cito-Histológicas Vegetais
Projeto de Laboratório
Visão Sistêmica do Curso
Projeto Integrador de Extensão 01
Aprendizagem para a Vida - APV 01
Carga Horária
Apostila de Práticas de Química Inorgânica
Mapeamento de Recursos Naturais Hídricos,
Minerais e Energéticos
Plano de Olimpíada de Matemática
Projeto de Percepção e Educação Ambiental
Projeto Integrador de Extensão 02
CCO - Ética, Direitos Humanos e Valores
Universais
Aprendizagem para a Vida - APV 02
Carga Horária Total
Análise da Biomecânica dos Seres Vivos
Análise da Vida Microscópica
Apostila de Práticas de Química Orgânica
Inventário de Invertebrados
Projeto Integrador de Extensão 03
CCO- Relações Étnico-raciais, história e
cultura dos povos indígenas e afrodescentes
Aprendizagem para a Vida - APV 03
Carga Horária Total

60

10

50

60

10

50

60

10

50

60

10

50

80

50

30

20

0

20

340

90

250

60

10

50

60

10

50

60

10

50

60

10

50

80

50

30

20

0

20

20

0

20

360

90

270

60

10

50

60

10

50

60

10

50

60

10

50

80

50

30

20

0

20

20

0

20

360

90

270
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4°

5°

6°

7°

8°

Análise de Flora
Portfólio Morfofuncional dos Sistemas
Humanos
Práticas Educacionais com Elétrica e
Termodinâmica
Projeto Educacional de Astronomia e
Cosmologia
Projeto Integrador de Extensão 04
Aprendizagem para a Vida - APV 04
Carga Horária Total
Indicadores de Biodiversidade e
Sustentabilidade
Ciência, Ética e Tecnologia
Alimentação, Metabolismo e Saúde
Portfólio de Fauna Vertebrada
Projeto Integrador de Extensão 05
Aprendizagem para a Vida - APV 05
Carga Horária Total
Análises Físico-Químicas
Estudo da Formação de Rochas e Solo
Portfólio de Aconselhamento Genético
Reflexões Filosóficas sobre Ciências da
Natureza
Projeto Integrador de Extensão 06
Aprendizagem para a Vida - APV 06
Carga Horária Total
Análise da Legislação Educacional em Vigor
Instrumentalização ao Ensino de Ciências da
Natureza
LIBRAS
TCC 1
Aprendizagem para a Vida - APV 07
Estágio Supervisionado I
Carga Horária Total
Planejamento de Ações Pedagógicas
Instrumentalização para Plataformas Digitais
Métodos de Avaliação Discente
TCC 2
Aprendizagem para a Vida - APV 08
Estágio Supervisionado II
Carga Horária Total
Subtotal

60

10

50

60

10

50

60

10

50

60

10

50

80

50

30

20

0

20

340

90

250

60

10

50

60

10

50

60

10

50

60

10

50

80

50

30

20

0

20

340

90

250

60

10

50

60

10

50

60

10

50

60

10

50

80

50

30

20

0

20

340

90

250

60

10

50

60

10

50

60

10

50

40

25

15

20

0

20

200

200

0

440

255

185

60

10

50

60

10

50

60

10

50

80

50

30

20

0

20

200

200

0

480

280

200

3000

3.000

1.075

ACCs - Atividades Complementares Curriculares

200

Carga Horária Total do Curso

3200
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Resumo da Carga Horária
Componentes Presenciais = 30 Projetos de Formação

375h

11,8%

Atividades Virtuais = 30 Projetos Interdisciplinares + CPPs

1745h

54,4%

Estágios Supervisionados

400h

12,5%

Carga Horária de Atividades Complementares

200h

6,3%

Extensão

480h

15,0%

3200h

100%

Carga Horária Total do Curso

3.5.5. FORMA DE EXECUÇÃO DO CURRÍCULO DO CURSO SEMIPRESENCIAL DE
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E DA CARGA HORÁRIA
O curso, que está de acordo com Pareceres CNE/CES 1301, CNNE/CES 1303 e CNE/CES
1304 (todos de 06 de novembro de 2001), Parecer Normativo MEC 23, de 21 de dezembro
de 2018 e Resolução CNE/CP 2 de 20 de dezembro de 2019, tem duração mínima de 04
anos (ou 08 semestres letivos) e possui uma carga horária total de 3.200 horas, organizadas
de forma a contemplar em sua estrutura curricular as disciplinas propriamente ditas,
atividades curriculares complementares (ACC), trabalho de conclusão de curso e estágio
supervisionado. Tal carga horária, sob a perspectiva dos núcleos, é diluída do seguinte modo:
núcleo introdutório (260 horas relógio), núcleo formativo em Ciências da Natureza (1340
horas relógio), núcleo formativo em Práticas Docentes (400 horas relógio), núcleo trabalho
de conclusão de curso (120 horas relógio), núcleo projeto integrador de extensão (480 horas
relógio), núcleo estágio supervisionado (400 horas relógio) e núcleo atividades curriculares
complementares (200 horas relógio). Do total de 3200 horas, o curso oferece 1745 horas
(54,4%) em atividades virtuais e 375 horas (11,8%) em atividades presenciais, obedecendo
dessa forma a legislação educacional pertinente aos cursos semipresenciais.
Dessa forma, a estrutura curricular foi pensada com o objetivo de oportunizar uma formação
técnica e humanística do graduando através de um eixo de formação geral que contempla
em sua organização saberes de outras áreas formativas indispensáveis ao licenciado em
Ciências da Natureza, como conteúdos de cunho sociológico, ambiental, sustentável,
pedagógico, científico, geológico, biológico, químico e físico. Há que se ressaltar que a
disciplina de Libras é ofertada como disciplina obrigatória, já que se trata de um curso de
Licenciatura.
As Atividades Curriculares Complementares (200 horas) objetivam, sobretudo, dar vida e
sustentação ao projeto de construção coletiva, dentro de uma dimensão pedagógica. Estas
se constituem em espaços de exercício democrático, com foco na pluralidade e na certeza
de que, para além da organização das disciplinas, dentro de uma estrutura aparentemente
rígida, está a essência do processo pedagógico.

3.6. COMPONENTES CURRICULARES DO CURSO
O licenciado em Ciências da Natureza estará credenciado para atuar principalmente na
educação básica (anos finais do ensino fundamental e no ensino médio regular ou em
Educação de Jovens e Adultos - EJA), mas também pode contribuir profissionalmente em
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outras áreas do conhecimento, como propor ações preventivas e cooperando para o
desenvolvimento sustentável, para a melhoria da qualidade do ensino público e privado, nas
modalidades presencial e Ensino a Distância (EaD), gerir cursos nas áreas das Ciências, ser
pesquisador ou técnico de nível superior junto a entidades públicas e privadas de
planejamento e desenvolvimento socioambiental. Seus locais de trabalho serão instituições
de ensino, secretarias de planejamento e agências de desenvolvimento social e instituições
privadas.
O perfil do egresso foi elaborado fundamentado nas premissas do Centro Universitário
salesiano, consubstanciadas no PDI e no PPI, bem como nas DCN dos cursos de Licenciatura
em Ciências Biológicas, Química e Física, além das diretrizes básicas para formação de
profissionais da educação. Dessa forma, o conteúdo curricular do curso de Licenciatura em
Ciências da Natureza proporciona o desenvolvimento integral da pessoa, que uma vez
egresso, reúne em si as grandes dimensões necessárias ao exercício de sua profissão.
A definição da Matriz Curricular do curso é fator fundamental para que sejam alcançados os
objetivos propostos. São considerados, ao empreender a seleção de conteúdos, todos os
aspectos relacionados à missão institucional, aos objetivos do curso, o perfil dos egressos e
às habilidades e competências a serem desenvolvidas. A matriz curricular do curso contempla
as disciplinas básicas obrigatórias, as profissionalizantes, as complementares e aquelas que
flexibilizam a matriz.
A descrição correta e coerente do perfil do egresso possibilita avaliar permanentemente se
os objetivos e metas estabelecidos pelo curso têm sido alcançados e refletidos na formação
profissional dos acadêmicos. Os principais critérios para a seleção de conteúdos são:
•

Aproximação de disciplinas, tanto do eixo introdutório como do específico de
Ciências da Natureza e da formação pedagógica, que ministrem conteúdos afins,
estimulando a interdisciplinaridade e a correlação entre teoria e prática;

•

Diretrizes indicadas pela Base Nacional Curricular Comum para a área de Ciências
da Natureza e para o desenvolvimento das 10 competências básicas assinaladas
no documento citado;

•

Conteúdos pertinentes à formação de professores, como LIBRAS, Educação
Ambiental, Cultura Afro-Brasileira e Relações Étnico Raciais, Direitos Humanos,
Ética e Sustentabilidade.

•

Inserção do aluno nos campos de atuação desde o início do curso, propiciando a
interação da teoria com a prática;

•

Aproximações sucessivas com os diversos cenários de aprendizagem em séries
subsequentes, permitindo a aquisição gradual de conhecimentos e habilidades, do
mais simples ao mais complexo, e promovendo a aprendizagem para um
competente desempenho profissional;

•

Desenvolvimento da aprendizagem centrada no aluno, visando estimular a
formação do pensamento lógico-crítico;

•

Priorização da qualidade dos conteúdos;

•

Incorporação dos avanços científicos e tecnológicos, principalmente na área
educacional;

•

Valorização do conhecimento científico como instrumento de conhecimento
analítico e estabelecimento de conceitos lúcidos e transformadores;
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•

Estímulo o talento, a criatividade, a iniciativa, face às exigências das demandas de
mercado nos tempos modernos, incentivando, ainda, o espírito integradoparticipativo.

A matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza foi construída
obedecendo aos requisitos legais, uma vez que a carga horária total do curso é de 3.200 (três
mil e duzentas) horas com duração de 8 (oito) semestres letivos ou 4 (quatro) anos, conforme
estabelece a Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e
institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica
(BNC-Formação). Além disso, a matriz atende aos Pareceres CNE/CES 1301, CNE/CES
1303 e CNE/CES 1304, todos de 06 de novembro de 2001, que estabelecem as Diretrizes
Curriculares para os cursos de Ciências Biológicas, Química e Física, respectivamente.
Os livros da bibliografia básica e complementar previstos pelo projeto pedagógico do curso
de Licenciatura em Ciências da Natureza estão à disposição na biblioteca, tombados junto
ao patrimônio da IES. O acervo está informatizado e atende às necessidades do curso no
tocante as características acadêmico-pedagógicas e relacionada ao quantitativo de
títulos/exemplares. O acervo bibliográfico do curso é formado por títulos físicos e virtuais. Em
todas as unidades curriculares a bibliografia básica é composta por 3 (três) títulos, de forma
que a proporção de exemplares em relação a quantidade de vagas seja de aproximadamente
um exemplar para vinte alunos. A bibliografia complementar é composta por 5 (cinco) títulos,
com no mínimo 2 (dois) exemplares para os títulos físicos. A proporção real, considerando a
quantidade de alunos atualmente no curso atualmente, atende de forma excelente as
necessidades para as atividades das unidades curriculares.
As metodologias e técnicas de aprendizagem são concebidas como instrumentos que visam
garantir acesso amplo aos currículos e conteúdos programáticos. A comunidade acadêmica,
em especial os docentes, concebem o conhecimento, a avaliação e a inclusão educacional,
promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e a utilização de
recursos a fim de viabilizar a aprendizagem de estudantes com dificuldade de aprendizagem.
Para o acompanhamento dessas demandas, está disponível a todos os discentes o Núcleo
de Apoio Pedagógico (NAP), órgão de apoio acadêmico no desenvolvimento de programas
de formação continuada dos docentes e acompanhamento da qualidade da aprendizagem
discente e o Núcleo de Apoio Psicológico (NAPSI).
O curso de Licenciatura em Ciências da Natureza aborda as questões ligadas às políticas de
educação ambiental de forma interdisciplinar e extracurricular (seminários, eventos e
palestras acadêmico-científicas e culturais, além de uma disciplina específica chamada
“Projeto de Percepção e Educação Ambiental”), atendendo à Lei Nº 9.795/1999 e o Decreto
Nº 4.281/2002, que instituíram a Política Nacional da Educação Ambiental. As Políticas de
Educação Ambiental e a responsabilidade individual e coletiva com o meio ambiente não
ficam restritos a uma única disciplina, mas são direta ou indiretamente trabalhados em
disciplinas ao longo do Curso, bem como em outros eventos e atividades extracurriculares.
O curso de Licenciatura em Ciências da Natureza promove também espaços de discussão,
estudo e troca de experiências sobre os princípios dos Direitos Humanos, sua inserção na
prática profissional e na prática pedagógica. O curso aborda as Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos – Resolução CNE/CP Nº 01/2012 nos componentes
curriculares “Ética, Direitos Humanos e Valores Universais” e “Ciência, Ética e Tecnologia”.
Além dos componentes curriculares destacados acima, é importante ressaltar a realização de
eventos como a Semana da Diversidade, um evento institucional, multi e interdisciplinar.
O curso de Licenciatura em Ciências da Natureza atende as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
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Brasileira e Africana instituída pela Resolução CNE/CP Nº 01/2004 - através da oferta do
componente curricular obrigatório “Estudos Afro-Brasileiros e Relações Étnico Raciais”.
O respeito e o reconhecimento da diversidade é um dos princípios fundamentais na
construção de uma educação inclusiva, dialógica, aberta e emancipadora. Por isso mesmo,
constitui-se na forma mais eficaz de garantir que a cidadania seja exercida, construída e
consolidada. O Centro Universitário Salesiano entende que este respeito não é apenas uma
questão legal ou moral. É, antes de tudo, uma atitude política para com a diversidade gerada
pelas diferenças de classe, gênero, etnia, opção sexual, capacidades. Pensar a partir da
diversidade é garantir o direito de ser diferente. A garantia de que se respeita a diversidade
está na consolidação do direito à educação, à igualdade de oportunidades e à participação
na sociedade.

3.6.1 Primeiro Semestre
ANÁLISES CITO-HISTOLÓGICAS HUMANAS
Ementa: Diversidade e organização da célula animal. Métodos de estudo da célula. Bases
macromoleculares da célula. Estrutura, função e fisiologia dos componentes celulares. Ciclo
celular e processos reprodutivos celulares. Interação entre os componentes celulares e entre
a célula com o meio. Aspectos estruturais e funcionais dos tecidos e suas correlações
histofisiológicas.
Bibliografia Básica
• ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 1463
p. ISBN 85-363-0272-0.
• JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 8. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005. 332 p. ISBN 85-277-1045-5.
• JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de janeiro: Guanabara
Koogan, 2008. 524 p.
Bibliografia Complementar
• DI FIORE, M. S. H. Atlas de histologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.

229 p.
• GARTNER, L. P. Tratado de histologia: em cores. 2. ed. Rio de janeiro: Guanabara
Koogan, 2003. 456 p.
• ROBERTS JÚNIOR, E. D. P. De Roberts biologia celular e molecular. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003. 413 p. ISBN 85-277-0859-0.
• SILVERTHORN, D. U. Fisiologia Humana - Uma Abordagem Integrada. 3. ed. Rio de
Janeiro: Manole, 2005.

ANÁLISES CITO-HISTOLÓGICAS VEGETAIS
Ementa: Organização interna do corpo do vegetal. Célula vegetal. Histologia de vegetais
vasculares: meristemas, parênquimas, tecidos de sustentação, tecidos de revestimento,
tecidos de condução e estruturas secretoras. Morfologia dos órgãos vegetais: raiz, caule,
folha, flor, fruto e semente.
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Bibliografia Básica
• APPEZZATO-da-GLÓRIA, B.; CARMELLO-GUERREIRO, S.M. Anatomia vegetal.
Viçosa: Editora UFV. 2006.
• ESAU, K. Anatomia de plantas com sementes. São Paulo: Edgard Blücher Ltda. 2002.
• RAVEN, P.H., EVERT, R.F., EICHHORN, S.E. Biologia Vegetal. 5a. Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan S.A. 2007.
Bibliografia Complementar
• CUTTER, E.G. Anatomia vegetal. Vol. 1. São Paulo: Roca, 2002.
• CUTTER, E.G. Anatomia vegetal. Vol. 2. São Paulo: Roca, 2002.
• FERRI, M.G. Botânica: morfologia externa das plantas. 15 ed. São Paulo: Bio-Ciência.

2004.
• GONÇALVES, E.G.; LORENZI, H. Morfologia vegetal: organografia e dicionário
ilustrado de morfologia das plantas vasculares. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos
da Flora Ltda, 2007.
• VIDAL, W.N.; VIDAL, M.R.R. Botânica – Organografia. 4ª. ed. Viçosa: Ed. UFV. 2004.

PROJETO DE LABORATÓRIO P1 E P2
Ementa: Introdução a biossegurança. Classificação de risco. Nível de biossegurança.
Elementos de contenção primária e secundária. Estrutura de laboratórios de acordo com o
nível de segurança. Limpeza de materiais e esterilizações. Gerenciamento de resíduos
laboratoriais.
Bibliografia Básica
• HIRATA, Mario Hiroyuki (..); HIRATA, Rosario Dominguez Crespo (..); MANCINI FILHO,
Jorge (..). Manual de biossegurança. 2 ed. São Paulo: Manole, 2014. 356 p.
• BARBOSA, Silene Ribeiro Miranda (..). Biossegurança no contexto da saúde. São
Paulo: Iátria, 2014. 168 p.
• BARBOSA, Silene Ribeiro Miranda; SILVA, José Vitor da DUARTE; PONTES, Suélen
Ribeiro Miranda. Biossegurança no contexto da saúde. São Paulo: Iátria, 2014. 168 p.
Bibliografia Complementar
• AMORIM, Dalton S. 2002. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Ribeirão Preto,

Holos Editora. 156p.
• GRIST, N.R. Manual de biossegurança para o laboratório. 2.ed. São Paulo: Santos
Livraria Editora, 1995. 133 p.
• FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA. Guia de elaboração e normalização de
trabalhos acadêmicos.
• BAHIA. Secretaria da Saúde. Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde.
Diretoria de Vigilância e Controle Sanitário. BRASIL. Universidade Federal da Bahia. Instituto
de Ciências da Saúde. Manual de Biossegurança. Salvador. 2001.
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/biosseguranca/manual_biosseguranca.p
• RICKLEFS, ROBERT; RELYEA, RICK. A economia da natureza. 7 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2016. 636 p.
VISÃO SISTÊMICA DO CURSO
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Ementa: A história das Ciências Biológicas. A análise dos processos de construção dos
conhecimentos biológicos. Regulamentação da profissão do Biólogo. Desenvolvimento do
olhar do Biólogo para as atividades práticas em laboratório e no campo. Importância do
Biólogo no cenário mundial atual. Elaboração de currículo Lattes.
Bibliografia Básica
• EL-HANI, CHARBEL NIÑO; VIDEIRA, ANTONIO AUGUSTO PASSOS. O que é vida?
Para entender a Biologia do Século XXI. Rio de Janeiro, Relume Dumará editora, 2000.
• MAYR, ERNST. Biologia, ciência única: reflexões sobre a autonomia de uma
disciplina científica. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 266 p. ISBN 85-359-0688-2.
• SILVA, MAURÍCIO DA ROCHA E. (..). A evolução do pensamento científico. 1ª. São
Paulo: Hucitec, 1972. 317 p.
Bibliografia Complementar
• AMORIM, Dalton S. 2002. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Ribeirão Preto,

Holos Editora. 156p.
• CFBio, Parecer N. 01/2010-GT Revisão das áreas de atuação – proposta de requisitos
mínimos para o Biólogo atuar em pesquisa, projetos, análises, perícias, emissão de
laudos, pareceres e outros serviços nas áreas de Meio Ambiente e Biodiversidade,
Saúde e Biotecnologia e Produção.
• GOULD, STEPHEN JAY. A falsa medida do homem. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,
1999. 369 p.
• RICKLEFS, ROBERT; RELYEA, RICK. A economia da natureza. 7 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2016. 636 p.
• SAGAN, CARL. O Mundo Assombrado pelos Demônios: A ciência vista como uma
vela no escuro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 512 p.
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO 01
Ementa: Desenvolvimento de projeto com caráter extensionista, visando atender uma
problemática da Faculdade ou de Instituições e/ou Empresas externas, sempre dentro da
área de atuação do Biólogo. Atendimento às regras e normas da Associação Brasileira de
Norma Técnicas.
Bibliografia Básica
• ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p.
• LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e
conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis e
metodologia jurídica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
• MARCONI, MARINA DE ANDRADE; LAKATOS, EVA MARIA. Técnicas de pesquisa:
planejamento e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisa,
elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed.. São Paulo: Atlas, 2011. 277 p.
Bibliografia Complementar
• BASTOS,

CLEVERSON LEITE; KELLER, VICENTE. Aprendendo a aprender:
introdução à metodologia científica. 24 ed.. PETROPOLIS: Vozes, 2012. 112 p.
• COSTA, MARCO ANTONIO FERREIRA DA; COSTA, Maria de Fátima Barrozo da. Projeto
de pesquisa: entenda e faça. 3 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 140 p.
• FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA. Guia de elaboração e normalização de
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trabalhos acadêmicos e de pesquisa 4 ed. Vitória: FCSES, 2013.
• GONSALVES, ELISA PEREIRA. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 4 ed.
São Paulo: Alínea, 2007. 93 p.
• MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.
APRENDIZAGEM PARA A VIDA 01 - PROJETO DE VIDA
Ementa: O projeto de vida é um plano pessoal, contendo objetivos e metas a serem
alcançados ao longo da vida, abrangendo as áreas da vida como: finanças, família, trabalho,
saúde, afetividade e outras. O Projeto de Vida auxilia o estudante a se autoconhecer, se
autoavaliar e analisar as opções que a vida lhe oferece, visando traçar um plano para atingir
o sucesso e realização pessoal e profissional. Muitas pessoas têm bastante clareza dos seus
objetivos de vida, outras nem tanto, mas mesmo aquelas que sabem o que querem, muitas
vezes não sabem o que é necessário fazer para se chegar lá. O Projeto de Vida ajuda o
estudante a definir o propósito e os objetivos da sua vida e da sua profissão, bem como,
apresenta instrumentos e técnicas para alcançá-los.
Bibliografia Básica
• XAVIER, Ricardo Almeida Prado. Sua Carreira: planejamento e gestão: como

desenvolver melhor seus talentos e competências. São Paulo: Financial Times - Prentice
Hall, 20016.
• FERREIRA, Maria Cristina; MENDONÇA, Helenides. Saúde e bem estar no trabalho:
dimensões individuais e cultura. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012.
• CORTELLA, Mario Sérgio; MANDELLI, Pedro. Vida e Carreira: um equilíbrio possível?
Campinas: Papirus 7 Mares, 2015.
Bibliografia Complementar
• SELEME, Laila Del Bem. Finanças sem complicação. Curitiba: Intersaberes, 2012.
• BRONÍSIO, Rafael. Desafie-se: o caminho para o crescimento pessoal e profissional.

São Paulo: Labrador, 2018.
• REZENDE, André. Pilares para uma vida plena: como alcançar o equilíbrio para a
autenticidade e a felicidade. São Paulo: Labrador, 2020.
• GRUN, Anselm. Seja Fiel aos seus Sonhos. Petrópolis, RJ: Vozes Ltda, 2007.
• SERTEK, Paulo. Responsabilidade Social e competências inter-pessoal. Curitiba:
Intersaberes, 2013.
3.6.2 Segundo Semestre
APOSTILA DE PRÁTICAS DE QUÍMICA INORGÂNICA
Ementa: Conceitos fundamentais envolvidos em reações químicas; Construção de modelo
químico; Eletroquímica; elementos representativos; Preparação de roteiro de práticas de
química inorgânica.
Bibliografia Básica
• ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna

e o meio ambiente. 3.ed. [s.l.]: [s.n.], 2006. 965 p.
• FARIAS, R. F. Práticas de Química Inorgânica, 3ª Edição, Editora: Átomo, 2010
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• RUSSELL, J. B. Química geral. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2006. v. 1. 621 p.

Bibliografia Complementar
• D.F. Shriver, P.W. Atkins "Química Inorgânica", 3a ed. Trad. Maria Aárecida Gomes,

POrto Alegre, 2003
• LEE, J. D. "Química Inorgânica não tão concisa". Editora Edgard Blücher, 5ª ed.,1999.
• HUHEEY, J.E.. Keiter A. E., Keiter, R. L. .Inorganic Chemistry-Principle of Structure and
Reactivity. Editora HarperCollins College Publishers, 4ª. ed., 1993.
• BARROS, H. L. C. Química Inorgânica - Uma Introdução, 1ª ed., Editora UFMG, 1999
• CISTERNAS, J. R. Fundamentos de bioquímica experimental. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2005. 276 p.

MAPEAMENTO DE RECURSOS NATURAIS HÍDRICOS, MINERAIS E ENERGÉTICOS

Ementa: Recursos naturais: conceitos, classificação e distribuição geográfica. Estratégias
para a conservação dos recursos naturais. Principais recursos naturais; Sistemas de gestão
dos recursos naturais; áreas de conservação.

Bibliografia Básica
• MATOS, K. M. C. Valoração Econômica do Meio Ambiente. São Carlos: RIMA, 2004.
• ODUM, E. P.. Ecologia. Rio de Janeiro: Interamericana, 1988
• RICKLEFS, R. E.. A Economia da natureza. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,

2010.
Bibliografia Complementar
• ALMEIDA, Josimar Ribeiro. Gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável. Rio

de Janeiro: Thex, 2010
• ATLAS de ecossistemas do Espírito Santo. Vitória: SEMA, 2008. 504 p.
• BRANCO, Samuel Murgel. Ecossistêmica: Uma abordagem integrada dos problemas
do meio ambiente. 2ª. São Paulo: Edgard Blucher, 2002. 202 p.
• RIZZINI, Carlos Toledo. Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos,
sociológicos e florísticos. 2 ed. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 1997.
• SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação
e educação ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011

PLANO DE OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA
Ementa: Ensino dos conteúdos e linguagem matemática; situações problema e tendências
metodológicas; simulação de uma Olimpíada de matemática; Desenvolvimento e orientação
de atividades de prática; articulação com a Base Nacional Comum Curricular.
Bibliografia Básica
• Holanda, B, A. Ribeiro, Cícero T. Magalhães, Barbosa, S, Lima, y. Treinamento Olímpico.
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Coleção Olimpíadas de matemática, SOCIEDADE BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, 2020.
• BATSCHELET, E. - Introdução à Matemática para Biocientistas. EDUSP, SP, 1978.
• IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David M. Matemática. Volume único. 4.
ed. São Paulo: Atual, 2007.
Bibliografia Complementar
• GOLDSTEIN, Larry J; LAY, David C; SCHNEIDER, David I. Matemática aplicada:

economia, administração e contabilidade. 8 ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. 484 p.
• MUROLO, Afrânio; BONETTO, Giácomo. Matemática aplicada à administração,
economia e contabilidade. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
• SCHEINERMAN, Edward R.. Matemática discreta: uma introdução. São Paulo:
Cengage Learning, 2008. 532 p.
• SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática para os cursos de economia,
administração e ciências contábeis. 4 ed. São Paulo: Atlas, v.1, 2008.
• TAN, S. T.. Matemática aplicada a administração e economia. 2 ed. São Paulo:
Thomson Learning, 2007.

PROJETO DE PERCEPÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Ementa: Origens e trajetória da educação ambiental (EA). Documentos de referência em EA.
Educação ambiental para sociedades sustentáveis e a formação do sujeito ecológico.
Problemas ambientais. Metodologias e práticas em EA e Desenvolvimento de projeto de
pesquisa, sobre uma problemática percebida in loco.
Bibliografia Básica
• BRANCO, Samuel Murgel. Ecossistêmica: uma abordagem integrada dos problemas

o meio ambiente. 2ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.
• CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito
ecológico. São Paulo: Cortez, 2004.
• GUIMARÃES, M. A formação de educadores ambientais. Campinas: Papirus, 2004.
Bibliografia Complementar
• CAVALCANTI, Clóvis (Org.). Desenvolvimento e natureza: estudos para uma

sociedade sustentável. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2003
• TOZONI-REIS, Marília Freitas de Campos. Educação ambiental: natureza, razão e
história. Campinas: Autores Associados, 2004.
• LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Educação Ambiental no Brasil: Formação,
identidades e desafios. São Paulo: Papirus, 2015.
• GUIMARÃES, Mauro (org.). Caminhos da Educação Ambiental: da forma à ação. São
Paulo: Papirus, 2020.
• LOUREIRO, C.F.B; LAYRARQUES, P.P; CASTRO, R. DE S (Orgs) et.al. Educação
ambiental: repensando o espaço da cidadania. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2002.
•

PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO 02
Ementa: Desenvolvimento de projeto com caráter extensionista, visando atender uma
problemática da Faculdade ou de Instituições e/ou Empresas externas, sempre dentro da
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área de atuação do Biólogo. Atendimento às regras e normas da Associação Brasileira de
Norma Técnicas.
Bibliografia Básica
• ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p.
• LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e
conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis e
metodologia jurídica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
• MARCONI, MARINA DE ANDRADE; LAKATOS, EVA MARIA. Técnicas de pesquisa:
planejamento e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisa,
elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed.. São Paulo: Atlas, 2011. 277 p.
Bibliografia Complementar
• BASTOS,

CLEVERSON LEITE; KELLER, VICENTE. Aprendendo a aprender:
introdução à metodologia científica. 24 ed.. PETROPOLIS: Vozes, 2012. 112 p.
• COSTA, MARCO ANTONIO FERREIRA DA; COSTA, Maria de Fátima Barrozo da. Projeto
de pesquisa: entenda e faça. 3 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 140 p.
• FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA. Guia de elaboração e normalização de
trabalhos acadêmicos e de pesquisa 4 ed. Vitória: FCSES, 2013.
• GONSALVES, ELISA PEREIRA. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 4 ed.
São Paulo: Alínea, 2007. 93 p.
• MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.

CCO - ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E VALORES UNIVERSAIS
Ementa: Estudo do conceito, fundamentos, evolução e significado contemporâneo dos
direitos e garantias fundamentais. Visão global da evolução dos direitos humanos: direito
pátrio e extranacional. Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos.
Bibliografia Básica
• COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 11 ed. São

Paulo: Saraiva. 2017.
• FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 15 ed. São
Paulo: Saraiva, 2018.
• PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 18 ed.
São Paulo: Saraiva, 2018.
Bibliografia Complementar
• ALVES, J. A. Lindgren. Os Direitos humanos na pós modernidade. São Paulo:

Perspectiva, 2018.
• SILVA, Anderson Santos da; CAMARGO, Eduardo Aidê Bueno de.; RODRIGUES, João
Mendes. Direito internacional dos direitos humanos. Habia: Juspodivm, 2018.
• PAIVA, Vera; PUPO, Ligia Rivero; SEFFNER, Fernando. Vulnerabilidade e Direitos
Humanos. São Paulo: Jurua, 2012.
• PIOVESAN, Flavia. Temas de Direitos Humanos. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2018.
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APRENDIZAGEM PARA A VIDA 02 - MOTIVAÇÃO, TRABALHO E LAZER
Ementa: O Projeto “Motivação, Trabalho e Lazer” visa abordar a transição do universo
acadêmico para o mercado de trabalho, abrangendo as novas responsabilidades e técnicas
para que o aluno consiga se preparar para os esses desafios. Este projeto tem por objetivo o
equilíbrio entre as atividades do trabalho e do dia a dia, para o caminhar de uma vida mais
produtiva.
Bibliografia Básica
• REZENDE, André. Pilares para uma vida plena: como alcançar o equilíbrio para a
autenticidade e a felicidade. São Paulo: Labrador, 2020.
• WALGER, Carolina; VIAPIANA, Larissa; BARBOZA, Mariana Monfort. Motivação e
Satisfação no Trabalho: em busca do bem-estar de indivíduos e organizações. Curitiba:
Intersaberes, 2014.
• MUSSAK, Luiz Marins e Eugenio. Motivação do querer ao fazer. CampinaS: Papirus 7
Mares, 2013.
Bibliografia Complementar
• ISAYAMA, Hélder Ferreira. Lazer em estudo: Currículo e formação
profissional. Campinas: Papirus 7 Mares, 2014.
• CHOWDHURY, Subir. Administração do Século XXI: O estilo de Gerenciar hoje e no
futuro. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2020.
• GRUN, Anselm. Seja Fiel aos seus Sonhos. Petrópolis: Vozes, 2007.
• CORTELLA, Mario Sérgio; MANDELLI, Pedro. Vida e Carreira: um equilíbrio possível?
Campinas: Papirus 7 Mares, 2015.
• BRONÍSIO, Rafael. Desafie-se: o caminho para o crescimento pessoal e profissional.
São Paulo: Labrador, 2018.
3.6.3 Terceiro Semestre
ANÁLISE DA BIOMECÂNICA DOS SERES VIVOS
Ementa: Introdução a biofísica. Conceituação da Biomecânica. Bioeletrogênese. Biofísica
Cardiorespiratória. Contração Muscular. Eletromagnetismo e Ondas.
Bibliografia Básica
• HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. São Paulo Atheneu, 2006. 391 p.
• GARCIA, Eduardo A. C. Biofísica. 1.ed. São Paulo Sarvier, 2000. 387 p.
• OKUNO, Emico CALDAS, Iberê Luiz CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e

biomédicas. 1.ed. São Paulo Harbra, 1982. 490 p.
Bibliografia Complementar
• DURÁN, José Enrique Rodas. Biofísica fundamentos e aplicações. São Paulo Pearson

Prentice Hall, 2005. 318 p.
• FERREIRA, Eliana Lopes. Descomplicando a Biofísica:
conceitos da área. Curitiba: Intersaberes, 2020.

uma introdução aos

53
• HOUSTON, Michael E. Bioquímica básica da ciência do exercício. São Paulo: Roca,

2001. 147 p.
• SCHMIDT-NIELSEN, Knut. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente. 5 ed. São
Paulo: Livraria e Editora Santos, 2002. 611 p.
• VENERI, Renata & HIRSCHI, Camila. Atividade Física no cotidiano: todo mundo pode
se mexer. São Paulo: Contexto, 2021.

ANÁLISE DA VIDA MICROSCÓPICA
Ementa: Microrganismos procarióticos e eucarióticos, sua morfologia, citologia, fisiologia,
genética e taxonomia. Utilização de técnicas laboratoriais de uso corrente em microbiologia.
Bibliografia Básica
• ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 1463

p. ISBN 85-363-0272-0.
• FRANCESCHINI, I. A.; REVIERS, B.; BURLIGA, A. L. PRADO, J. F.; REZIG, S. H. Algas:
Uma Abordagem Filogenética, Taxonômica e Ecológica. Porto Alegre: Artmed. 2010.
• PELCZAR JR; MICHAEL Js. Microbiologia: conceitos e aplicações. 2 ed. São Paulo:
Makron Books, 2009. V1.
Bibliografia Complementar
• TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 8 ed. Porto

Alegre: ArtMed, 2005.
• REVIERS, B. Biologia e Filogenia das Algas. Artmed. 2006.
• BICUDO, C. E. M. & MENEZES, M. Gêneros de Algas Continentais do Brasil (Chave para
identificação e descrições). São Carlos: Rima. 2005
• RIBEIRO, C. R.; SOARES, M. M. S. R. Microbiologia Prática - Roteiro e Manual Bactérias e Fungos. Livraria Atheneu Editora,1993
• MELO, I.S; AZEVEDO, J. L. Ecologia Microbiana. Ed. Ecologia Microbiana, Jaguariúna:
Embrapa-CNPMA,1998.
APOSTILA DE PRÁTICAS DE QUÍMICA ORGÂNICA
Ementa: Identificação de compostos orgânico; síntese e elaboração de reações orgânicas;
Preparação de Compostos Orgânicos e Caracterização das Substâncias Orgânicas
Preparadas; construção de apostila de práticas.
Bibliografia Básica
• G. SOARES; N.A. SOUZA e D. X PIRES. Química Orgânica: Teoria e Técnicas de

Preparação, Purificação e Identificação de Compostos Orgânicos, Editora Guanabara,
Rio de Janeiro, 1988.
• T.W.G. Solomons & C.B. Fryhle, 8a Edição, Livro Técnico Cientifico, Rio de Janeiro,
2006.
• LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. 5. ed. São
Paulo: Sarvier, 2011. 1273 p.
Bibliografia Complementar
• VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. Fundamentos de bioquímica: a vida em nível

molecular. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
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• Organikum – Química Orgânica Experimental, 2a Edição, Fundação Calouste

Gulbenkian, Lisboa, 1997
• MORITA, T.; ASSUMPÇÃO, R. M. V. Manual de Soluções, Reagentes e Solventes:
Padronização, preparação e purificação, indicadores de segurança, descarte de
produtos químicos. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2007. 675 p.
• ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à química ambiental. Porto
Alegre: Bookman, 2004. 154 p.
• UCKO, D. A. Química: para as ciências da saúde. 2. ed. São Paulo: Manole, 1992. 646
p.
INVENTÁRIO DE INVERTEBRADOS
Ementa: Introdução à Zoologia. Taxonomia Zoológica: Princípios de Zoogeografia, Conceitos
de espécie e especiação; Classificação taxonômica e sistemática. Classificação anatômica,
funcional, comportamental e distribuição dos grupos faunísticos de invertebrados de
ambientes aquáticos e terrestres. Importância econômica e ecológica dos animais. Métodos
de coleta e preservação de invertebrados.
Bibliografia Básica
• BARNES, Richard S.K.; CALOW, Peter; OLIVE, Peter James W.; GOLDING, D.W.
2008. Os invertebrados. Uma síntese. 2 ed. São Paulo: Atheneu. 495p.
• BRUSCA, Richard C.; BRUSCA, Gary J. 2007. Invertebrados. 2ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan. 968p.
• HICKMAN, Cleveland P.; ROBERTS; Larry S.; LARSON, Allan. 2004. Princípios
integrados de zoologia. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 846p.
• FOX, Richard S.; BARNES, Robert D.; RUPPERT, Edward E. 2005. Zoologia dos
Invertebrados: uma abordagem funcional evolutiva. 7.ed. São Paulo: Roca.
1145p.
Bibliografia Complementar
• AMORIM, Dalton S. 2002. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Ribeirão Preto,
Holos Editora. 156p.
• PAPAVERO, Nelson. 1994. Fundamentos Práticos de Taxonomia Zoológica. São
Paulo, Editora Unesp/Fapesp. 185p.
• PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. 2001. Biologia da conservação. Londrina,
Editora Planta. 327p.
• RANDALL, David; BURGGREN, Warren; FRENCH, Kathleen. 2000. Fisiologia animal:
mecanismos e adaptações. 4 ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan. 729p.
• RIBEIRO-COSTA, Cibele S.; ROCHA, Rosana M. 2006. Invertebrados manual de aulas
práticas. 2.ed. Ribeirão Preto: Holos. 271p.

PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO 03
Ementa: Desenvolvimento de projeto com caráter extensionista, visando atender uma
problemática da Faculdade ou de Instituições e/ou Empresas externas, sempre dentro da
área de atuação do Biólogo. Atendimento às regras e normas da Associação Brasileira de
Norma Técnicas.
Bibliografia Básica
• ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p.
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• LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e
conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis e
metodologia jurídica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
• MARCONI, MARINA DE ANDRADE; LAKATOS, EVA MARIA. Técnicas de pesquisa:
planejamento e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisa,
elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed.. São Paulo: Atlas, 2011. 277 p.
Bibliografia Complementar
• BASTOS,

CLEVERSON LEITE; KELLER, VICENTE. Aprendendo a aprender:
introdução à metodologia científica. 24 ed.. PETROPOLIS: Vozes, 2012. 112 p.
• COSTA, MARCO ANTONIO FERREIRA DA; COSTA, Maria de Fátima Barrozo da. Projeto
de pesquisa: entenda e faça. 3 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 140 p.
• FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA. Guia de elaboração e normalização de
trabalhos acadêmicos e de pesquisa 4 ed. Vitória: FCSES, 2013.
• GONSALVES, ELISA PEREIRA. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 4 ed.
São Paulo: Alínea, 2007. 93 p.
• MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.

CCO - RELAÇÕES ETNICO-RACIAIS, HISTÓRIA E CULTURA DOS POVOS INDÍGENAS
E AFRODESCENTES
Ementa: A diversidade étnico-racial com ênfase nas histórias e culturas dos povos indígenas,
afro-brasileira e africana. Educação e diversidade em diferentes contextos. Educação
inclusiva. Educação para pessoa com deficiência. Diversidade e direitos humanos.
Identidades e alteridades no Brasil contemporâneo. Multiculturalismo e educação
intercultural. Formação cultural e emancipação dos sujeitos.
Bibliografia Básica
• COSTA, Warley Da; PEREIRA, Almir Araujo. Educação e diversidade em diferentes

contextos. Pallas. 2015.
• HEYWOOD, Linda M. Diáspora Negra no Brasil. 2 ed. Editora Contetxto. 2019..
• SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão
racial no Brasil. 1870-1930. São Paulo: Cia das Letras, 2015.
Bibliografia Complementar
• HARVEY, David. Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da

mudança cultural. 24 ed. São Paulo: Loyola, 2013..
• CANO, Márcio Rogério de Oliveira; Neira, Marcos Garcia. Educação física cultural. V.4.
São Paulo: Blucher, 2016.
• LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 27 ed. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2015.
• ARANTES, Antonio Augusto. O que é cultura popular. 14 ed. São Paulo: Brasiliense,
2012.
• FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala: formação da família brasileira sob o
regime da economia patriarcal. 51º ed. Global Editora. 2006.

APRENDIZAGEM PARA A VIDA 03 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS
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Ementa: Este projeto de introdução ao gerenciamento de projetos oportuniza ao aluno
entender como funciona o gerenciamento de projetos, sua utilização e melhores práticas,
para aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do
projeto; de modo a facilitar a sua rotina no gerenciamento de projetos em diversas áreas,
sejam eles pessoais ou profissionais.
Bibliografia Básica
• KERZNER, Harold. Gerenciamento de projetos: uma abordagem sistêmica para

planejamento, programação e controle. São Paulo: Edgard Blücher, 2011.
• VALERIANO, Dalton. Moderno Gerenciamento de projetos. São Paulo: Prentice Hall,
2005.
• CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de (Org.). Gestão de Projetos. São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2012.
Bibliografia Complementar
• CARVALHO JÚNIOR, Moacir Ribeiro de. Gestão de Projetos: da academia à

sociedade. Curitiba: Intersaberes, 2012.
• FOGGETTI, Cristiano. Gestão Ágil de Projetos. São Paulo: Educaction do Brasil, 2014.
• COSTA, Adriana Bastos da; PEREIRA, Fernanda da Silva. Fundamentos da Gestão de
Projetos: da teoria à prática - como gerenciar projetos de sucesso. Curitiba: Intersaberes,
2019.
• VERAS, Manoel. Gerenciamento de Projetos: Project Model Canvas (PMC). Rio de
Janeiro: Brasport, 2014.
• BORGES, Carlos; ROLLIM, Fabiano. Gerenciamento de Projetos Aplicados: Conceitos
e guia prático. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.
3.6.4 Quarto Semestre
ANÁLISE DE FLORA
Ementa: Abordagens científicas e estudos de vegetação, escalas de estudo, fatores
ambientais e vegetação. Métodos de classificação da vegetação. Delineamento amostral e
coleta de dados, atributos e variáveis ambientais, descrições fisionômicas e florísticas da
vegetação. Conceitos e métodos em estudos e parâmetros fitossociológicos.
Bibliografia Básica
• RAVEN, P. H. et al. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 8 ed. 2014.
• RIZZINI, C.T. 1997. Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos sociológicos e

florísticos. V. 2. São Paulo: Hucitec.
• FRANCESCHINI, I. A.; REVIERS, B.; BURLIGA, A. L. PRADO, J. F.; REZIG, S. H.. Algas:
Uma Abordagem Filogenética, Taxonômica e Ecológica. Porto Alegre: Artmed. 2010.
Bibliografia Complementar
• GONÇALVES, Eduardo G.; LORENZI, Harri. Morfologia vegetal: organografia e

dicionário ilustrado de morfologia das plantas vasculares. São Paulo: Instituto Plantarum
de Estudos da Flora Ltda, 2007. 416 p.
• JOLY, A. B. Botânica: introdução a taxonomia vegetal. São Paulo: Nacional, 1980.
• SOUZA, V. C. & LORENZI, H. Botânica sistemática: Guia ilustrado para identificação
das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II. Instituto plantarum,
Nova Odessa, São Paulo. 2005.
• BICUDO, C. E. M. & MENEZES, M. Gêneros de Algas Continentais do Brasil (Chave
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para identificação e descrições). São Carlos: Rima. 2005
• REVIERS, B. Biologia e Filogenia das Algas. Artmed. 2006.
PROJETO EDUCACIONAL DE ASTRONOMIA E COSMOLOGIA
Ementa: O sistema solar, noções básicas de sua estrutura. As estrelas, estrutura interna e
evolução. Galáxias, estrutura e evolução. Cosmologia, a lei de Hubble, cosmologia moderna.
Astronomia Observacional: Instrumentação; Prática observacional.
Bibliografia Básica
• A. Friaça, E. M. G. Dal Pino, L. Sodré Jr. & V. Jatenco-Pereira, Astronomia: Uma Visão

Geral do Universo, EDUSP, 2003.
• • E. Horvath, ABCD da Astronomia e Astrofísica, Livraria da Física, 2008.
• Oliveira Filho, K.; Saraiva, M. Astronomia e Astrofísica. Porto Alegre. Ed.
Universidade/UFRGS, 2000.
Bibliografia Complementar
• PRESS, F.; SIEVER, R.; GROTZINGER,J. ; JORDAN, T.H. Para entender a Terra. 4ª. Ed.

Porto Alegre: Bookman. 2006. 656p.
• TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M.C.M.; FAIRCHILD, T.R.; TAIOLI, F. Decifrando a Terra. São
Paulo: Companhia Editora Nacional. 2009. 558p.
• LABOURIAU, M. L. S. História ecológica da terra. São Paulo: Edgard Blucher, 1995.

PRÁTICAS EDUCACIONAIS COM ELÉTRICA E TERMODINÂMICA
Ementa: Lei Zero da Termodinâmica; temperatura; substância pura; equações de estado;
trabalho; primeira lei da termodinâmica; energia interna; calor; máquinas térmicas; segunda
lei da termodinâmica; entropia; funções de Helmholtz e de Gibbs; teorema de Nernst; terceira
lei da termodinâmica; teoria cinética. Condutividade elétrica; Protótipos de sistemas térmicos.
Bibliografia Básica
• BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.
• M. A. Moreira. Ensino e aprendizagem: enfoques teóricos. São Paulo: Moraes, 1985.
• Brasil, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+ Ensino Médio: Orientações

educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Linguagens,
códigos e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação
Média e Tecnológica, 2002
Bibliografia Complementar
• BORGNAKKE, CLAUS; SONNTAG, RICHARD E. Fundamentos da Termodinâmica 8ª

ed; São Paulo: Edgar Blucher, 2013.
• GRANET, IRVING. Termodinâmica e Energia Térmica 4ª ed; Rio de Janeiro: PrenticeHall, 1995.
• GARCIA, Eduardo A. C. Biofísica. 1.ed. São Paulo Sarvier, 2000. 387 p.
• OKUNO, Emico CALDAS, Iberê Luiz CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e
biomédicas. 1.ed. São Paulo Harbra, 1982. 490 p.
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PORTFÓLIO MORFOFUNCIONAL DOS SISTEMAS HUMANOS
Ementa: Conceitos gerais. Divisão do corpo humano. Planos anatômicos. Bases
Morfofuncionais dos Sistemas. Sistema Esquelético e articular, Sistema Muscular, Sistema
Circulatório e Respiratório, Sistema Digestório e Glândulas associadas, Sistema Urinário,
Reprodutor e Glândulas associadas, Sistema Neurvoso Central, Periférico e Glândulas
associadas
Bibliografia Básica
• DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia básica dos sistemas orgânicos: com a

descrição dos ossos, junturas, músculos, vasos e nervos. 1 ed. São Paulo: Atheneu,
2006. 493 p.
• SOBOTTA, J. Sobotta - atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e extremidade
superior. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. v. 1. 416 p.
• SOBOTTA, J. Sobotta - atlas de anatomia humana: tronco, vísceras e extremidade
inferior. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2006. v. 2. 398 p.
Bibliografia Complementar
• ALBERTS,

Bruce, JOHNSON, LEWIS, RAFF, ROBERTS, WALTER. BIOLOGIA
molecular da célula. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 1463 p.
• JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 8.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005. 332 p.
• SILVERTHORN. Fisiologia Humana -Uma Abordagem Integrada 3° ed. Rio de Janeiro:
ed. Manole, 2005.
• DRAKE, R. L.; VOGL, A. W.; MITCHELL, A. W. M. GRAY´S. Anatomia para estudantes.
2ed. Rio de Janeiro: Elsevier: 2010
• DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia básica dos sistemas
orgânicos: com a descrição dos ossos, junturas, músculos, vasos e nervos. 1 ed. São
Paulo: Atheneu, 2006. 493 p.
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO 04
Ementa: Desenvolvimento de projeto com caráter extensionista, visando atender uma
problemática da Faculdade ou de Instituições e/ou Empresas externas, sempre dentro da
área de atuação do Biólogo. Atendimento às regras e normas da Associação Brasileira de
Norma Técnicas.
Bibliografia Básica
• ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p.
• LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e
conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis e
metodologia jurídica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
• MARCONI, MARINA DE ANDRADE; LAKATOS, EVA MARIA. Técnicas de pesquisa:
planejamento e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisa,
elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed.. São Paulo: Atlas, 2011. 277 p.
Bibliografia Complementar
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• BASTOS,

CLEVERSON LEITE; KELLER, VICENTE. Aprendendo a aprender:
introdução à metodologia científica. 24 ed.. PETROPOLIS: Vozes, 2012. 112 p.
• COSTA, MARCO ANTONIO FERREIRA DA; COSTA, Maria de Fátima Barrozo da. Projeto
de pesquisa: entenda e faça. 3 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 140 p.
• FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA. Guia de elaboração e normalização de
trabalhos acadêmicos e de pesquisa 4 ed. Vitória: FCSES, 2013.
• GONSALVES, ELISA PEREIRA. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 4 ed.
São Paulo: Alínea, 2007. 93 p.
• MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.

APRENDIZAGEM PARA A VIDA 04 - HUMANIDADES - DESAFIOS DO MUNDO
CONTEMPORÂNEO
Ementa: Este projeto permite ao discente compreender e analisar como se organiza a
produção imagística, criativa e filosófica do conhecimento humano, através da apreensão de
conteúdos relacionados: à distribuição do poder e responsabilidade entre os cidadãos; ao
exercício da diplomacia; à análise crítica dos costumes e do senso cívico; e dos seus reflexos
nas transformações do ideal de justiça ao longo da trajetória histórico-cultural da sociedade
humana.
Bibliografia Básica
• OLIVEIRA, Jelson; FALABRETTI, Ericson. O futuro das humanidades: ciências

humanas: desafios e perspectivas. Caxias do Sul: Educs, 2019.
• TERRA, Marcia de Lima Elias (Org.). Humanidades, ciências sociais e cidadania. São
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.
• PINSKY, Jime. Práticas de Cidadania. São Paulo: Contexto, 2004.
Bibliografia Complementar
• LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 22 ed. Rio de Janeiro:

Jorge Zahar, 2011.
• ARANTES, Antonio Augusto. O que é cultura popular. 14 ed. São Paulo: Brasiliense,
2010.
• PINSKY, Jime; PINSKY, Carla Bassanezi. História da Cidadania. São Paulo: Contexto,
2010.
• GALLO, Silvio. Ética e cidadania: caminhos da filosofia. Campinas: Papirus 7 Mares,
2015.
• DEMO, Pedro. Política Social, educação e cidadania. 13 ed. Campinals: Papirus 7
Mares, 1994.

3.6.5 Quinto Semestre
ALIMENTAÇÃO, METABOLISMO E SAÚDE
Ementa: Introdução ao estudo da nutrição. Etapas do processo de nutrição. Carboidratos:
digestão, absorção e metabolismo. Fibras alimentares. Lipídeos: digestão, absorção e
metabolismo.Proteínas: digestão, absorção e metabolismo. Vitaminas lipossolúveis.
Vitaminas hidrossolúveis; Elementos traço. Água e eletrólitos: sódio, cloro, potássio.

60

Bibliografia Básica
• COSTA, N.M.B.; PELÚZIO, M.C.G. Nutrição básica e metabolismo. Viçosa: Editora UFV,

2008.
• COZZOLINO, Silvia M. Franciscato. Biodisponibilidade de nutrientes. 4.ed. São Paulo:
Manole, 2012
• GROOPER, S.S; SMITH, J.L. GROFF,J.L.Nutrição avançada e metabolismo humano.
Cengage Learning, 2012.
Bibliografia Complementar
• CARDOSO, M.A. Nutrição e metabolismo: nutrição humana. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan,2006.
• DUTRA, J.E.O., MARCHINI, J.S. Ciências Nutricionais. São Paulo: Sarvier, 1998
• PHILIPPI, S.T. Tabela de composição de alimentos: suporte para decisão nutricional. 2ª
ed. São Paulo: Coronário, 2002
• VOET, Donald; VOET, Judith G. Bioquímica. 4. ed. Porto Alegre: Artmed 2012.
• LEHNINGER, Albert Lester; NELSON, David L; COX, Michael M; SIMÕES, Arnaldo
Antônio; LODI, Wilson Roberto Navega. Princípios de bioquímica. 4. ed. São Paulo: Sarvier,
2006. 1202 p. ISBN 8573781661.

CIÊNCIA, ÉTICA E TECNOLOGIA
Ementa: Relações históricas entre ciência, tecnologia e sociedade: perspectivas morais e
éticas. O papel de não neutralidade da Ciência. O conhecimento científico-tecnológico e seus
impactos sociais, culturais, éticos, políticos e ambientais. Novos valores e conflitos de papéis.
Valores e ética na prática científica. Processos éticos em procedimentos: reprodução
assistida, clonagem, aborto, transgenia, pesquisas com seres vivos, projetos genomas,
transplantes de órgãos e tecidos, eutanásia, suicídio assistido).
Bibliografia Básica
• CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade
e cultura. 11 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. v. 1. 698p.
• DUPAS, Gilberto. Ética e poder na sociedade da informação: de como a autonomia
das novas tecnologias obriga a rever o mito do progresso. 3.ed. São Paulo: UNESP,
2011. 136p.
• JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização
tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006. 354p.
Bibliografia Complementar
• BECK, Ulrich. Sociedade de risco - Rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora
34, 2011. 384p
• CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. v.2. A era da informação: economia,
sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, 2018. 602p.
• HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como ideologia. São Paulo: Editora Unesp,
2014. 208p.
• OLIVEIRA, Fatima. Bioética: uma face da cidadania. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2008.
200p.
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• SANTOS, Boaventura de Souza. Conhecimento prudente para uma vida decente: um
discurso sobre as ciências revisitado. São Paulo: Cortez, 2006. 824p.
INDICADORES DE BIODIVERSIDADE E SUSTENTABILIDADE
Ementa: Conceitos fundamentais e níveis de abordagem em Ecologia e Biodiversidade. A
natureza e importância dos indicadores de sustentabilidade. Padrões de distribuição e
abundância em gradientes ambientais. Biodiversidade e indicadores de qualidade ambiental.
Indicadores de sustentabilidade urbana. Causas do empobrecimento e da perda da
biodiversidade. Serviços ecológicos da biodiversidade e os impactos decorrentes da sua
redução. Desenvolvimento sustentável. Instrumentos de gestão ambiental.
Bibliografia Básica
• ODUM, EUGENE P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 460 p.
• SUPERINTENDÊNCIA
DE
ESTUDOS
ECONÔMICOS
E
SOCIAIS
DA
BAHIA. Indicadores de sustentabilidade ambiental. BAHIA: SEI Superintendência de
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, 2006. 83 p.
• PHILIPPI JR., Arlindo.; MALHEIROS, Tadeu Fabricio. Indicadores de sustentabilidade
e gestão ambiental. São Paulo: Manole, 2013. 800p.
Bibliografia Complementar
• ALMEIDA, Fernando. Os desafios da sustentabilidade - uma ruptura urgente. São
Paulo: Campus, 2007. 280p.
• DIAS, Reinaldo. Sustentabilidade: origem e fundamentos; educação e governança
global; modelo de desenvolvimento. São Paulo: Atlas, 2015. 248p.
• FIALHO, Francisco Antônio Pereira; MACEDO, Marcelo; MITIDIERI, Tibério da Costa;
MONTIBELLER, Gilberto. Gestão da sustentabilidade na era do conhecimento.
Florianópolis: Visual Books, 2008. 160p.
• MARIOTTI, Humberto. Complexidade e sustentabilidade: o que se pode e o que não
se pode fazer. São Paulo: Atlas, 2013. 280p.
• VARGAS; Heliana Comin; RIBEIRO, Helena. Novos instrumentos de gestão ambiental
urbana. São Paulo: Edusp, 2014. 153 p.

PORTFÓLIO DE FAUNA VERTEBRADA
Ementa: Origem evolutiva e aspectos morfológicos, fisiológicos, filogenéticos, ecológicos,
distribuição geográfica e diversidade de Chordata. Os vertebrados: peixes, anfíbios, répteis
(incluindo aves) e mamíferos. Características gerais dos cordados, vertebrados, tetrápodes e
amniotas.
Bibliografia Básica
• HICKMAN JUNIOR, C.; ROBERTS, L. S; LARSON, A.; OBER, W. C.; GARRISON, C. W.
2004. Princípios Integrados de Zoologia. 11 ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 846p.
• HILDEBRAND, M.; GOSLOW, G. 2006. Análise da estrutura dos vertebrados. 2 ed. São
Paulo, Atheneu, 637p.
• POUGH, F. H.; HEISER, J. B.; JANIS, C. M. 2008. A vida dos vertebrados. 4 ed. São
Paulo, Atheneu, 684p.
Bibliografia Complementar
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• AMORIM, D. S. 2002. Fundamentos de Sistemática Filogenética. Ribeirão Preto, Holos
Editora, 156p.
• CULLEN JR., L.; VALLADARES-PADUA, C.; RUDRAN, R. (Orgs.). 2006. Métodos de
estudos em biologia da conservação e manejo da vida silvestre. 2.ed. Curitiba,
Universidade Federal do Paraná, 651p.
• PAPAVERO, N. 1994. Fundamentos Práticos de Taxonomia Zoológica. São Paulo,
Editora Unesp/Fapesp, 185p.
• PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. 2001. Biologia da conservação. Londrina, Editora
Planta, 327p.
• RANDALL, D. 2000. Fisiologia animal: mecanismos e adaptações. 4 ed. Rio de Janeiro,
Guanabara Koogan, 729p.

PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO 05
Ementa: Desenvolvimento de projeto com caráter extensionista, visando atender uma
problemática da Faculdade ou de Instituições e/ou Empresas externas, sempre dentro da
área de atuação do Biólogo. Atendimento às regras e normas da Associação Brasileira de
Norma Técnicas.
Bibliografia Básica
• ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p.
• LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e
conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis e
metodologia jurídica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
• MARCONI, MARINA DE ANDRADE; LAKATOS, EVA MARIA. Técnicas de pesquisa:
planejamento e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisa,
elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed.. São Paulo: Atlas, 2011. 277 p.
Bibliografia Complementar
• BASTOS,

CLEVERSON LEITE; KELLER, VICENTE. Aprendendo a aprender:
introdução à metodologia científica. 24 ed.. PETROPOLIS: Vozes, 2012. 112 p.
• COSTA, MARCO ANTONIO FERREIRA DA; COSTA, Maria de Fátima Barrozo da. Projeto
de pesquisa: entenda e faça. 3 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 140 p.
• FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA. Guia de elaboração e normalização de
trabalhos acadêmicos e de pesquisa 4 ed. Vitória: FCSES, 2013.
• GONSALVES, ELISA PEREIRA. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 4 ed.
São Paulo: Alínea, 2007. 93 p.
• MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.

APRENDIZAGEM PARA A VIDA 05 - DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES
COGNITIVAS
Ementa: A estrutura do pensamento nada mais é do que a forma com que se organizam os
elementos mentais que compõem e sustentam os modos de ser, agir, aprender e pensar de
uma pessoa. Sua estrutura de pensamento define quem é e quem será você, no que se refere
ao seu sucesso pessoal e profissional. As potencialidades cognitivas se relacionam com
nossa capacidade de: focar nossa atenção; interpretar elementos complexos; raciocinar com
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lógica; discernir o certo do errado; priorizar nossas escolhas; resolver problemas de modo
criativo e usar adequadamente nossa inteligência. Este módulo permite ao estudante
trabalhar suas habilidades cognitivas de modo a alcançar um desempenho de alta
performance, atingindo um melhor resultado no menor tempo, em tudo aquilo que for fazer
na vida e na profissão.
Bibliografia Básica
• AQUINO, Carlos Tasso Eira de. Como aprender: Andragogia e as habilidades de

aprendizagem. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
• CARNIELLI, Walter A.; EPSTEIN, Richard L. Pensamento Crítico: o poder da lógica e
da argumentação. 4 ed. São Paulo: Rideel, 2019.
• MARINS, Luiz; MUSSAK, Eugenio. Motivação do querer ao fazer. Campinas: Papirus 7
Mares, 2013.
Bibliografia Complementar
• LAKOMY, Ana Maria. Teorias cognitivas da aprendizagem. Curitiba: Intersaberes, 2014.
• BRONÍSIO, Rafael. Desafie-se: o caminho para o crescimento pessoal e profissional.

São Paulo: Labrador, 2018
• CHOWDHURY, Subir. Administração do Século XXI: O estilo de Gerenciar hoje e no
futuro. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2020.
• XAVIER, Ricardo Almeida Prado. Sua Carreira: planejamento e gestão: como
desenvolver melhor seus talentos e competências. São Paulo: Prentice Hall, 2016.
• SZNELWAR, Laerte Idal. Quando Trabalhar é ser protagonista e o protagonismo do
trabalho. São Paulo: Blücher, 2015.

3.6.6 Sexto Semestre
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS
Ementa: 1º Lei da Termodinâmica: trabalho, calor e energia; Termoquímica; Calorimetria; 2º
Lei da Termodinâmica: entropia, energias de Gibbs e Helmholtz; 3º Lei da Termodinâmica;
Propriedades de gases ideais e reais; Transformações Físicas de substâncias puras; Tensão
superficial; Capilaridade; Misturas simples; Propriedades coligativas.
Bibliografia Básica
• ATKINS, P.W.; DE PAULA, J. Físico-Química. 9ª Ed.; Rio de Janeiro: LTC, 2012.
• BALL, David W. Físico-Química; São Paulo: Cengage Learning, 2005
• LEVINE, I. N. Físico-Química. 6ª Ed.; Rio de Janeiro: LTC, 2012.

Bibliografia Complementar
• MACEDO, Horácio. Físico-Química I; Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1981.
• CHANG, Raymond. Físico-química: para as ciências químicas e biológicas. 3. ed.; São

Paulo: McGraw-Hill, 2008.
• KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M.; TOWNSEND, J. R.; TREICHEL, D. A. Química Geral e
Reações Químicas: vol. 1. 9ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. ISBN:
9788522118274.
• BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. Química geral. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. v. 1.
• MAHAN, B. M.; MYERS, R. J. Química: um curso universitário. 5. ed. São Paulo: Edgard
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Blucher, 2002. 582 p.

ESTUDO DA FORMAÇÃO DE ROCHAS E SOLO
Ementa: Introdução à Geologia. Características gerais da Terra. A constituição do globo e
sua dinâmica interna e externa, processos endógenos e exógenos Minerais e rochas.
Gênese, caracterização e evolução das rochas. Composição e perfil de solo: horizontes e
camadas. Classificação dos solos. Geologia histórica. Noções de Estratigrafia e da história
ecológica da terra. Escala do tempo geológico e métodos de datações. Os fósseis. Processos
de fossilização. Significado Geológico e evolutivo dos fósseis. Aspectos científicos e
econômicos de alguns fósseis. Métodos e princípios de estudo do registro fóssil.
Micropaleontologia. Paleobotânica e Paleozoologia com abordagem ecológica e evolutiva.
Bibliografia Básica
• CARVALHO, Ismar de Souza. 2004. Paleontologia: volume 1. 2 ed. Rio de Janeiro:
Interciência. 861p.
• CARVALHO, Ismar de Souza. 2004. Paleontologia: volume 2. 2 ed. Rio de Janeiro:
Interciência. 258p.
• FAIRCHILD, Thomas Rich; TEIXEIRA, Wilson; TAIOLI, Fabio; TOLEDO, M. Cristina Motta.
2009. Decifrando a Terra. 2 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 624p.
Bibliografia Complementar
• FUTUYMA, Douglas J. 2009. Biologia evolutiva. 4ed. Ribeirão Preto: Sociedade FUNPEC. 832p.
• GROTZINGER, John; JORDAN, Tom. 2013. Para entender a Terra. 6 ed. Porto Alegre:
Bookman. 738p.
• RIDLEY, Mark. 2006. Evolução. 3ed. Porto Alegre: ArtMed. 752p.
• SALGADO-LABOURIAU, Maria Léa. História ecológica da terra. 2 ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 1994. 307p.
• SANTOS, Palloma Ribeiro Cuba dos; DAIBERT, João Dalton. Análise dos solos. São
Paulo: Erica, 2015. 120 p.

PORTFÓLIO DE ACONSELHAMENTO GENÉTICO
Ementa: Cromossomos e reprodução celular. Genética Mendeliana e padrões de heranças
monogênicas em humanos. Previsão dos resultados dos cruzamentos genéticos:
probabilidade. Extensões dos princípios básicos da hereditariedade. Herança mitocondrial.
Herança poligênica e multifatorial. Determinação genética do sexo. Citogenética e mutações
cromossômicas.
Bibliografia Básica
• GRIFFITHS, A. J. et al Introdução à Genética. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan,2006. 743 p. ISBN 85-277-1110-9.
• PIERCE, B. A. Genética: Um enfoque conceitual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2004.758 p. ISBN 85-277-0917-1.
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• SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética. 4. ed. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 2008. 903 p. ISBN 85-277-1374-0.
Bibliografia Complementar
• ALBERTS, B. et al Biologia Molecular da Célula. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 1268

p.ISBN 85-363-2066-3.
• BROWN, T.A. Genética: um enfoque molecular. 3 ed. Rio de janeiro: Guanabara, 1999.
336p. ISBN 85-277-0521-4.
• JORDE, L. B. et al Genética Médica. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2010. 350
p.ISBN 85-352-2569-3.
• THOMPSON, M. W. et al Genética Médica. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2002.387 p. ISBN 85-277-0750-0.
• VOGEL, F.; MOTULSKY, A. G.. Genética Humana: problemas e abordagens. 3 ed. Rio
deJaneiro: Guanabara Koogan, 2008. 684 p. ISBN 85.277.0554.7.

REFLEXÕES FILOSÓFICAS SOBRE CIÊNCIAS DA NATUREZA
Ementa: Conceitos e ideias da teoria evolutiva. Adaptação e seleção natural. Diversificação
e evolução em pequena e grande escala (micro e macroevolução). Pensamento evolutivo no
estudo de todas as demais áreas das Ciências Biológicas. Princípios da Bioética.
Fundamentos da ética ambiental. Biopirataria.
Bibliografia Básica
• DURAND, Guy. 2010. Introdução geral à bioética: história, conceitos e instrumentos.
3ed. São Paulo: Loyola. 432p.
• FUTUYMA, Douglas J. 2009. Biologia evolutiva. 4ed. Ribeirão Preto Sociedade FUNPEC. 832p.
• RIDLEY, Mark. 2006. Evolução. 3ed. Porto Alegre ArtMed. 752p.
Bibliografia Complementar
•
•
•
•

DAWKINS, Richard. 2001. O gene egoísta. Belo Horizonte: Itatiaia, 230 p.
NEVES, Walter. 1996. Antropologia Ecológica. São Paulo: Cortez. 87p.
ODUM, EUGENE P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 460 p.
OLIVEIRA, Fatima. Bioética: uma face da cidadania. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2008.
200p.
• STEARNS, Stephen C.; HOEKSTRA, Rolf F. 2003. Evolução: uma introdução. São Paulo:
Atheneu Editora. 379p.
PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO 06
Ementa: Desenvolvimento de projeto com caráter extensionista, visando atender uma
problemática da Faculdade ou de Instituições e/ou Empresas externas, sempre dentro da
área de atuação do Biólogo. Atendimento às regras e normas da Associação Brasileira de
Norma Técnicas.
Bibliografia Básica
• ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p.
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• LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e
conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis e
metodologia jurídica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
• MARCONI, MARINA DE ANDRADE; LAKATOS, EVA MARIA. Técnicas de pesquisa:
planejamento e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisa,
elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed.. São Paulo: Atlas, 2011. 277 p.
Bibliografia Complementar
• BASTOS,

CLEVERSON LEITE; KELLER, VICENTE. Aprendendo a aprender:
introdução à metodologia científica. 24 ed.. PETROPOLIS: Vozes, 2012. 112 p.
• COSTA, MARCO ANTONIO FERREIRA DA; COSTA, Maria de Fátima Barrozo da. Projeto
de pesquisa: entenda e faça. 3 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 140 p.
• FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA. Guia de elaboração e normalização de
trabalhos acadêmicos e de pesquisa 4 ed. Vitória: FCSES, 2013.
• GONSALVES, ELISA PEREIRA. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 4 ed.
São Paulo: Alínea, 2007. 93 p.
• MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.

APRENDIZAGEM PARA A VIDA 06 - ESCRITA CIENTÍFICA

Ementa: O projeto de Escrita Científica oportuniza ao participante aprender os elementos
essenciais para um bom texto para ser lido e publicado em periódicos científicos ou atender
os requisitos acadêmicos.
Bibliografia Básica
• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa: com a

nova ortografia da língua portuguesa. 48 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional,
2010.
• FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação.
17 ed. São Paulo: Ática, 2007.
• LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e
conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis e
metodologia jurídica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2011.
Bibliografia Complementar
• ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela.

Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, v. 1. 2012.
• ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela.
Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, v. 2. 2012.
• BARROS, Aidil de Jesus Paes; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de
metodologia científica: um guia para a iniciação científica. 3 ed. São Paulo: Markron
Books, 2014.
• FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto
Alegre: Penso, 2013.
• FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA. Guia de normalização de trabalhos
acadêmicos e de pesquisa: trabalhos acadêmicos e de pesquisa, referências, citações
e notas de rodapé. 4ª. Ed. Vitória-ES: Biblioteca da Faculdade Católica Salesiana do Espírito
Santo. 2013.
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3.6.7 Sétimo Semestre
ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EM VIGOR
Ementa: Sistema de Ensino. Marcos evolutivos da institucionalização da escola brasileira.
Princípios e finalidades da educação escolar. A estrutura do sistema de ensino e sua
configuração administrativa: aspectos legais e organizacionais. Modalidades de educação de
ensino. Financiamento da educação. Autonomia da escola e organização pedagógica.
Bibliografia Básica
• LIPPE. E. M. O. Estrutura e funcionamento do ensino fundamenta e médio. São

Paulo: Person Education do Brasil, 2015. 119p.
• LIMA, F. LDB esquematizada: comentada e atualizada. Rio de Janeiro: Freitas Bastos,
2016. 150p.
• DEMO, P. A nova LDB: Ranços e avanços. 23ª ed. São Paulo: Papirus, 2011. 114p.
Bibliografia Complementar
• VEIGA, I. P. A. & SILVA, E. F. Ensino Fundamental: da LDB à BNCC. São Paulo: Papirus,

2018. 3006p.
• LIBÂNEO, J. C & TOSCHI, M. S. Educação Escolar: políticas, estrutura e organização.
10ª ed. São Paulo: Cortez, 2012.
• SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados,
2010.
• FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.
• CARNEIRO, Emanuelle Alves. Professor-pesquisador no ensino de Ciências. Curitiba,
Contentus, 2020.

INSTRUMENTALIZAÇÃO AO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
Ementa: Objetivos, conteúdos e processos aplicados ao ensino de Ciências da Natureza. A
experimentação na construção de conceitos biológicos, químicos e físicos. Recursos
didáticos no ensino das Ciências da Natureza. Conscientização de problemas sociais e
ecológicos, pautados na dinâmica do conhecimento científico.
Bibliografia Básica
• ARMSTRONG, Diane Lucia de Paula & BARBOZA, Liane Maria Vargas. Metodologia de

Ensino de Ciências Biológicas e da Natureza. Curitiba: Intersaberes, 2012.
• FREIRE-MAIA, Newton. A ciência por dentro. 6 ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 262 p.
• CARVALHO, Anna, M. Pessoa de C. Ensino de Ciências: unindo a pesquisa à prática.
São Paulo, Thomson Pioneira, 2003.
Bibliografia Complementar
• FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.

São Paulo: Paz e Terra, 1996.
• CARNEIRO, Emanuelle Alves. Professor-pesquisador no ensino de Ciências. Curitiba,
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Contentus, 2020.
• DELIZOICOV, Demetrio (org.) Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. 3 ed. São
Paulo: Cortez, 2009.
• MACHADO, Cláudia Pinto (org). Ensino de Ciências: práticas e exercícios para sala de
aula. Caxias do Sul: Educs, 2017.
• TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 6 ed. Rio de Janeiro:
Vozes, 2006. 325 p

LIBRAS
Ementa: A problemática da inclusão dos alunos com deficiência na sociedade. As
perspectivas teórico-filosóficas educacionais. Práticas pedagógicas possíveis numa
perspectiva inclusiva. A língua de sinais e suas implicações políticas, sociais e culturais. A
legislação atual sobre a língua de sinais e seu impacto nas políticas públicas numa
perspectiva inclusiva.
Bibliografia Básica
• FELIPE, T. A. Libras em contexto: curso básico, livro do estudante. Brasília: Programa

Nacional de Apoio à educação dos surdos. MEC, SEESP, 2001.
• LOPES, M. C. Surdez & Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
• SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 5. ed. Rio de
Janeiro: WVA, 2003. 174 p.
Bibliografia Complementar
• GESSER, A. Libras? que língua é essa? crenças e preconceitos em torno da língua

de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2012. 87 p.
• FERREIRA, S. L. Aprendendo sobre a deficiência mental: um programa para
crianças. São Paulo: Memnon, 1998. 138 p.
• QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos.
Porto Alegre: Artmed, 2009. 220 p.
• SKLIAR C. (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação,
2000.
• VICTOR, S. L. et al. (orgs). Práticas bilíngues: caminhos possíveis na educação de
surdos. Vitória: GM, 2010.

TCC 1
Ementa: Desenvolvimento de projeto de pesquisa com base na experiência acadêmica e nos
conhecimentos adquiridos durante a graduação. Problematização de um tema de interesse
da profissão. Atendimento às regras e normas da Associação Brasileira de Norma Técnicas.
Realização do projeto de acordo com as linhas de pesquisa pré-determinadas pelo NDE do
curso de Licenciatura em Ciências da Natureza.
Bibliografia Básica
• BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica: Um

guia para a iniciação científica. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2000.
• GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
• LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico. 5. ed. São Paulo:
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Atlas, 2001. ISBN 8522427232.
Bibliografia Complementar
• BASTOS,

CLEVERSON LEITE; KELLER, VICENTE. Aprendendo a aprender:
introdução à metodologia científica. 24 ed.. PETROPOLIS: Vozes, 2012. 112 p.
• COSTA, MARCO ANTONIO FERREIRA DA; COSTA, Maria de Fátima Barrozo da. Projeto
de pesquisa: entenda e faça. 3 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 140 p.
• FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA. Guia de elaboração e normalização de
trabalhos acadêmicos e de pesquisa 4 ed. Vitória: FCSES, 2013.
• GONSALVES, ELISA PEREIRA. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 4 ed.
São Paulo: Alínea, 2007. 93 p.
• MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Ementa: Integração dos alunos à sua realidade através de atividades participativas e de
observação das práticas escolares nas salas de aula das séries do Ensino Fundamental.
Estratégias para a regência no Ensino Fundamental. Integração entre a didática específica
do conteúdo a ser ensinado com sua prática na escola, analisando-se as várias formas de
comunicação entre as atividades didáticas e a natureza do diálogo, professor-aluno. Coleta e
análise de dados-redação dissertativa.
Bibliografia Básica
• HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de Didática Geral. 7 ed. São Paulo: Ática, 2003.
• PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação dos professores. São Paulo, Cortez,

1997.
• PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro. Estágio e Docência. São Paulo, Cortez,
2004.
Bibliografia Complementar
• Como a ciência funciona: projetos e experiências incríveis para as feiras de ciências

e trabalho escolares. São Paulo: Globo, 1994.
• CANDAU, Vera Maria (Org.). Magistério: Construção cotidiana. Petrópolis, Vozes, 1997.
• CARVALHO, Anna, M. Pessoa de C. Ensino de Ciências: unindo a pesquisa à prática.
São Paulo, Thomson Pioneira, 2003.
• LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em Educação: abordagens
qualitativas. São Paulo, Papirus, 1986.
APRENDIZAGEM PARA A VIDA 07- INOVAÇÃO

Ementa: O projeto de inovação é voltado para o desenvolvimento de competências de busca,
seleção, implementação e captura de valor de projetos de inovação dentro de empresas.
Bibliografia Básica
• PAIXÃO, Marcia Valéria. Inovação em produtos e serviços. Curitiba: InterSaberes, 2014.
• GIGLIO, Zula Garvia; WECHSIER, Solange Muglia; BRAGOTTO, Denise. Da Criatividade

à inovação. Campinas: Papirus, 2016.
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• PASSOLLO, Gabriela Eyng. Gestão da Inovação e do conhecimento. V.2. Curitiba:

InterSaberes, 2012.
Bibliografia Complementar
• HENRIQUES, Silvia Helena. Gestão da inovação e competitividade. São Paulo:

Pearson Education do Brasil, 2018.
• CARSTENS, Danielle Denes dos Santos. Gestão da Tecnologia e Inovação. Curitiba:
Intersaberes, 2019.
• CARNIELLI, Walter Alexandre; EPSTEIN, Richard L.. Pensamento crítico: o poder da
lógica e da argumentação. 4 ed. São Paulo: Rideel, 2019.
• ACADEMIA PEARSON. Criatividade e inovação. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011
• CARVALHO, Marco Aurélio de. Inovação em Produtos. 2 ed. São Paulo: Blucher, 2017.

3.6.7 Oitavo Semestre
INSTRUMENTALIZAÇÃO PARA PLATAFORMAS DIGITAIS
Ementa: Conhecimento relacionado às tecnologias de informação e comunicação, aliado à
formação pedagógica. Ferramentas da informática em sua prática profissional.
Características do Ensino à Distância, motivações e dificuldades. Modalidades de interação
à distância. Diretrizes para o desenvolvimento de material instrucional aplicado a EAD.
Desenvolvimento de recursos didáticos para EaD.
Bibliografia Básica
• MAIA, Carmem & MATTAR, João, ABC da EAD: A educação a distância hoje. São Paulo:

Person, 2008.
• SOUSA, Jaqueline Andréa Furtado de, O Planejamento na Educação a distância como
prática discente no combate ao insucesso da avaliações acadêmicas: um estudo de
caso. São Paulo: Blucher, 2015.
• WOLF, Maryanne, O cérebro no mundo digital: os desafios da leitura na nossa era.
São Paulo: Contexto, 2019.
Bibliografia Complementar
• FARBIARZ, Jaqueline Lima e org, Design para uma educação inclusiva. São Paulo:

Blucher, 2016.
• MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida, Novas
tecnologias e mediação pedagógica. São Paulo: Papirus, 2015.
• OLIVEIRA, Ramon de, Informática educativa: dos planos e discursos à sala de aula.
São Paulo, Papirus, 2020.
• SILVA, Carla Martins da e org, Ensino de Ciências da Natureza e matemática:
contribuições teóricas e pedagógicas das tecnologias digitais. Porto Alegre: EdiPUCRS,
2020.
• STURZENEGGER, Karen Freme Duarte, Do Pensamento de Paulo Freire: para uma
ação mais humanizada do professor na educação a distância. Curitiba: Intersaberes,
2017.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DISCENTE
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Ementa: Estudo da avaliação como instrumento indispensável para o planejamento e
acompanhamento das ações educativas. As diferentes concepções da avaliação e suas
manifestações na prática. Procedimentos e instrumentos da avaliação da aprendizagem.
Análise dos instrumentos avaliativos nos diferentes níveis de ensino.
Bibliografia Básica
• AFONSO, A. J. Avaliação educacional: regulação e emancipação. São Paulo: Cortez,

2000.
• HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da préescola à universidade. 14ª ed. Porto Alegre: Mediação, 1998.
• PAIXÃO, C. R. (org) Avaliação. São Paulo: Education do Brasil, 2016.
Bibliografia Complementar
• ALMEIDA, F. J e FRANCO, M. G. Avaliação para aprendizagem, o processo avaliativo

para melhorar o desempenho dos alunos. São Paulo: Ática, 2011
• BOTH, I. J. Avaliação planejada, aprendizagem consentida: é ensinando que se
avalia, é avaliando que se ensina. 2ª ed. Curitiba: Ibpex, 2008.
• DEMO, P. Avaliação quantitativa. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2008
• Gonçalves, Adriana. Introdução ao ensino de ciências / Adriana Gonçalves, Agnes Reis,
Fabiana Ribarcki ; [revisão técnica: Vanessa de Souza Machado]. – Porto Alegre : SAGAH,
2017.
• DELIZOICOV, Demetrio (org.) Ensino de Ciências: fundamentos e métodos. 3 ed. São
Paulo: Cortez, 2009.
PLANEJAMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS
Ementa: Planejamento e a sua influência no processo de ensino e aprendizagem.
Elaboração de Sequência Didática. Visão crítica do papel do Planejamento na dinâmica da
construção do conhecimento e na articulação entre as bases teóricas do processo formativo
e a realidade educacional. Materialização de projeto, voltado para o conhecimento dos
diferentes cenários e atos do processo educacional.
Bibliografia Básica
• LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.
• PIMENTA, Selma Garrido. De professores, pesquisa e didática. Campinas: Papirus,

2002.
• DELIZOICOV, Demétrio ; ANGOTTI, José André ; PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino
de ciências: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2002.
Bibliografia Complementar
• CORDEIRO, Jaime. Didática. São Paulo: Contexto, 2007.
• HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de Didática Geral. São Paulo: Àtica, 2006.
• LEAL, Daniela & NOGUEIRA, Makeliny Oliveira Gomes. Dificuldades de aprendizagem:

um olhar psicopedagógico. Curitiba: Intersaberes, 2012.
• PILETTI, Claudino. Didática geral. São Paulo: Ática, 2000.
• SCURO NETO, Pedro. Sociologia ativa e didática: um convite ao estudo da ciência
do mundo moderno. São Paulo: Saraiva, 2004.
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TCC 2
Ementa: Produção de Trabalho de Conclusão de Curso, pelos acadêmicos, sob orientação
docente, requisito para a obtenção do grau de Licenciado em Ciências da Natureza. Este
deverá ser mais um passo em atividades científicas e pedagógicas, estimulando o
pensamento do aluno, sua curiosidade e sua vontade de lecionar.
Bibliografia Básica
• ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 158 p.
• LAKATOS, Eva M.; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e
conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis e
metodologia jurídica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
• MARCONI, MARINA DE ANDRADE; LAKATOS, EVA MARIA. Técnicas de pesquisa:
planejamento e execução de pesquisa, amostragens e técnicas de pesquisa,
elaboração, análise e interpretação de dados. 7 ed.. São Paulo: Atlas, 2011. 277 p.
Bibliografia Complementar
• BASTOS,

CLEVERSON LEITE; KELLER, VICENTE. Aprendendo a aprender:
introdução à metodologia científica. 24 ed.. PETROPOLIS: Vozes, 2012. 112 p.
• COSTA, MARCO ANTONIO FERREIRA DA; COSTA, Maria de Fátima Barrozo da. Projeto
de pesquisa: entenda e faça. 3 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 140 p.
• FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA. Guia de elaboração e normalização de
trabalhos acadêmicos e de pesquisa 4 ed. Vitória: FCSES, 2013.
• GONSALVES, ELISA PEREIRA. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 4 ed.
São Paulo: Alínea, 2007. 93 p.
• MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
Ementa: Integração dos alunos à sua realidade através de atividades participativas e de
observação das práticas escolares nas salas de aula das séries do Ensino Médio. Estratégias
para a regência no Ensino Médio. Integração entre a didática específica do conteúdo a ser
ensinado com sua prática na escola, analisando-se as várias formas de comunicação entre
as atividades didáticas e a natureza do diálogo, professor-aluno. Coleta e análise de dadosredação dissertativa.
Bibliografia Básica
• HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de Didática Geral. 7 ed. São Paulo: Ática, 2003.
• PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação dos professores. São Paulo, Cortez,

1997.
• PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro. Estágio e Docência. São Paulo, Cortez,
2004.
Bibliografia Complementar
• Como a ciência funciona: projetos e experiências incríveis para as feiras de ciências

e trabalho escolares. São Paulo: Globo, 1994.
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• CANDAU, Vera Maria (Org.). Magistério: Construção cotidiana. Petrópolis, Vozes, 1997.
• CARVALHO, Anna, M. Pessoa de C. Ensino de Ciências: unindo a pesquisa à prática.

São Paulo, Thomson Pioneira, 2003.
• LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em Educação: abordagens
qualitativas. São Paulo, Papirus, 1986.

APRENDIZAGEM PARA A VIDA 08 - SEXUALIDADE E GÊNERO

Ementa: Aprender a conceituação da diversidade no decorrer da história. Como a
sexualidade influencia no desenvolvimento Humano? Aprender a diferenciar: Sexo,
Sexualidade, Comportamento sexual. Ética de respeitar o diferente. Formas de Prevenção à
doenças relacionadas com a sexualidade.
Bibliografia Básica
• HOLOVKO, Cândida Sé; CORTEZZI, Cristina Maria. Sexualidades e gênero: desafios

da psicanálise. São Paulo: Edgar Blücher, 2018.
• ANDREATA, Ocir de Paula. Religião Gênero e Sexualidade: fundamentos para o
debate atual. Curitiba: Intersaberes, 2021.
• PRETTO, Valdir. Exclusão social e questões de gênero. Caxias do Sul: EDUCS, 2015.
Bibliografia Complementar
• SILVA, Maria Cecília Pereira da (Org.). Sexualidade começa na Infância. São Paulo:

Casa do Psicólogo, 2010.
• RAFART, Maria. Sexualidade Humana. Curitiba: Intersaberes, 2020.
• STREY, Marlene Neves; VERZA, Fabiana; ROMANI, Patricia Fasolo. Gênero, Cultura e
Família: Perspectivas multidisciplinares. Educs, 2015.
• VIANA, Cláudia. Políticas de Educação, Gênero e Diversidade sexual: Breve história
de lutas, danos e resistências. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.
• STREY, Marlene Neves; CÚNICO, Sabrina Daiana. Teorias de Gênero: feminismo e
transgressão. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016.
3.7. OUTROS COMPONENTES CURRICULARES DO CURSO
3.7.1. Estágio Supervisionado
O licenciado do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza deverá realizar Estágio
Supervisionado, com a finalidade de complementar sua formação acadêmica. O estágio irá
promover o contato com diferentes instituições, linhas de ação e metodologias de trabalho,
para que este identifique, analise e critique a realidade, sua estrutura e funcionamento. O
Estágio encontra-se, sob a forma de duas disciplinas: Estágio Supervisionado I (200
horas/relógio), ministrada no 7º período, e Estágio Supervisionado II (200 horas/relógio),
ministrada no 8º período, totalizando assim 400 horas/relógio.
A atividade de Estágio Supervisionado possui caráter singular e relevante na formação
profissional e no desenvolvimento do pensamento crítico do acadêmico. Por meio da relação
entre os aspectos teóricos e práticos, em situações reais de aplicação de conhecimentos, o
discente desenvolverá de modo mais amplo e complexo habilidades e competências
pertinentes à sua área de atuação no mundo do trabalho.
O Estágio Supervisionado em Licenciatura em Ciências da Natureza passa a ter uma
configuração em que o licenciado aprenda na escola “de forma intuitiva”, o seu papel
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profissional, e esta se transforme em um espaço de estudo e de construção de conhecimento
compartilhado.
O Estágio Obrigatório é uma atividade autodidata, e desenvolvido por uma equipe de
profissionais, com capacitação específica na área, composta pela Articuladora de Estágios,
Supervisora de Estágio e Supervisor de Campo de Estágio. Do ponto de vista da organização
e das competências profissionais para a realização dos Estágios Obrigatórios do Centro
Universitário Salesiano, tem-se:
- Articulador de Estágio Curricular Supervisionado: a quem cabe coordenar, acompanhar
e orientar o desenvolvimento do Estágio Obrigatório, auxiliando o Estagiário e seu Supervisor
de Campo, durante todo o período de duração dos trabalhos; orientar e acompanhar o
desenvolvimento dos trabalhos dos alunos durante o Estágio Obrigatório; manter contato com
o Supervisor de Campo na escola; avaliar a documentação entregue pelos alunos e escola;
acompanhar o cumprimento das etapas previstas pelo Coordenador de Estágio; avaliar
periodicamente o estagiário, indicando, se necessário for, as alterações cabíveis; estar atento
à postura ética que o trabalho requer.
- Supervisor de Estágio Curricular Supervisionado: cabe ao professor acompanhar mais
intimamente e avaliar periodicamente o estagiário, indicando e sugerindo condutas frente ao
desenvolvimento das tarefas do estágio; deve estar atento à postura ética que o trabalho
requer; o professor deverá realizar quando possível e pertinente visita in loco para conhecer
o campo de estágio e verificar as condições do local e o cumprimento das atividades pelo
estagiário; o professor deverá se reunir com os alunos para que conheçam as tarefas
realizadas, as dificuldades e as potencialidades do estágio, esses encontros resultam em
duas avaliações dos alunos pelos professores supervisores de estágio.
- Supervisor de Campo (professor regente), com a tarefa de introduzir o aluno estagiário
na escola; orientar, acompanhar as atividades práticas do estagiário na escola; oferecer os
meios necessários à realização de seus trabalhos; auxiliar o estagiário nas suas dificuldades,
medos e ansiedades; manter contato com a instituição, quando necessário; encaminhar a
documentação comprobatória de Estágio no período requerido;
- Estagiário, que deverá identificar a escola onde irá desenvolver o estágio; providenciar
documentação exigida (em anexo), acatando as exigências legais da Faculdade; identificar o
responsável pela supervisão dos trabalhos a serem desenvolvidos na escola; cumprir as
tarefas que lhe forem atribuídas em conformidade com o planejamento de estágio; cumprir
as exigências estabelecidas pelo Articulador; apresentar, no prazo requerido, a
documentação comprobatória de realização de Estágio Obrigatório de acordo com os
solicitantes.
3.7.1.1 – Etapas do Estágio Supervisionado
O Estágio Obrigatório corresponderá à vivência do aluno (diagnóstica e planejamento) na
atuação do ensino das Ciências da Natureza. Nesse contexto, o aluno deverá, junto com seu
Supervisor de Campo, realizar as seguintes etapas de estágio:
3.7.1.1.1 – Fase Diagnóstica
O estagiário deve vivenciar o processo de ensino-aprendizagem de Ciências da Natureza em
escolas públicas ou privadas conveniadas com a Centro Universitário Unisales, através de:
- Conhecimento Projeto Político Pedagógico da escola;
- Relatório de caracterização da escola;
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- Conhecimento de projetos, programas, atividades, existentes na escola, relativas ao
ensino das Ciências da Natureza;
- Observação de aulas de Ciências da Natureza;
- Identificação, com auxílio do professor regente e/ou corpo técnico, das lacunas no
processo ensino-aprendizagem, passíveis de apoio e intervenção e que poderão constituirse no objeto de estudo do/a estagiário/a no projeto que será desenvolvido e executado
durante o Estágio.
Esta fase visa a observação de aulas práticas e/ou teóricas e a pesquisa da contextualização
da escola, no que tange à sua estrutura administrativa e pedagógica, comunidade na qual
está inserida e das características socioculturais dos assistidos.
3.7.1.1.2 – Fase de Planejamento e execução
O estagiário, de posse dos dados coletados na fase de observação, passará a elaborar um
Projeto de Intervenção na escola sobre a temática por ele diagnosticada como passível de
intervenção. O projeto deverá conter as etapas de planejamento, execução e avaliação e será
acompanhado de perto pelo Supervisor de Campo. O projeto deverá prever apoio e
assessoria às atividades desenvolvidas pelo professor de Ciências em sala de aula ou em
atividades fora da mesma.
Esta fase corresponde ao período de coparticipação no qual será desenvolvido projeto na
Escola, com carga horária de planejamento e de execução.
3.7.2. Trabalho de Conclusão de Curso
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um requisito necessário para a obtenção do
diploma no Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. Ele deve ser confeccionado de
forma individual e dentro dos padrões metodológicos e acadêmico-científicos exigidos pelo
Centro Universitário Unisales. O TCC constitui uma pesquisa orientada, relatada sob a forma
dissertativa em área de conhecimento específico do curso de graduação, ou uma revisão
bibliográfica sobre um tema relevante dentre das Ciências da Natureza. No Curso de Ciências
da Natureza, o TCC é desenvolvido em dois desafios: TCC I (40 horas / aula) e TCC II (80
horas/ aula).
Durante a disciplina “TCC I”, o aluno precisa desenvolver e apresentar um projeto de
pesquisa, no final do desafio, para o professor de TCC I.
O TCC propriamente dito é confeccionado durante a disciplina “TCC II”, a qual deve ser
cursada após a aprovação em “TCC I”. O trabalho deve ser feito, obrigatoriamente, sob a
orientação de um professor vinculado ao Centro Universitário Salesiano e avaliado, no fim do
semestre, por uma banca examinadora composta por três membros: o presidente da banca,
que é necessariamente o orientador do aluno; um membro obrigatoriamente pertencente ao
corpo docente da Instituição; e um terceiro membro, que pode ser um professor do Centro
Universitário ou um profissional de outra instituição (com a graduação completa e no mínimo
na fase de “mestrando”).
É de extrema importância salientar que o Centro Universitário Salesiano possui um Guia de
Elaboração e Normalização de Trabalhos Acadêmicos e de Pesquisa, um conjunto de regras
para a confecção do TCC, com o objetivo de aumentar a qualidade dos textos produzidos e
evitar que os alunos cometam plágio e/ou erros metodológicos durante a realização do TCC.
A avaliação do desempenho do aluno nas disciplinas TCC I e II é baseada na apresentação
pública do projeto de pesquisa e do TCC, respectivamente, a uma banca examinadora. Na
avaliação do trabalho dissertativo e na apresentação oral, os componentes da banca levam
em consideração a objetividade e clareza de conteúdo; o desenvolvimento lógico das ideias
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e do pensamento crítico; a capacidade de síntese; estrutura e coerência interna; consistência
teórica e problemática do objeto de estudo; fundamentação e pertinência das considerações
finais e observação das normas técnicas.
O aluno pode obter uma pontuação de 0 (zero) a 100 (cem), sendo necessário, no mínimo, a
aquisição de 70 pontos, para que possa ser considerado aprovado nos desafios TCC I e II.
A nota final do aluno é o resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos membros
da banca examinadora. Será considerado reprovado o aluno que obtiver nota inferior a 70
(setenta) pontos.
3.7.3. Atividades Curriculares Complementares

O Centro Universitário Unisales entende as Atividades Curriculares Complementares como
oportunidade para orientar e estimular a prática de estudos independentes, opcionais,
transversais, de interdisciplinaridade, permanente e contextualizada, sobretudo nas relações
com o mundo do trabalho, de formação pessoal e atualização profissional específica,
estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades
regionais e culturais.
São princípios norteadores das atividades curriculares complementares:
•

Complemento da formação proporcionada pelo elenco de disciplinas da matriz curricular;

•

Desenvolvimento do protagonismo e iniciativa do estudante;

•

Favorecimento de relacionamento entre grupos e convivência com as diferenças sociais;

•

Flexibilização para o aluno, que aperfeiçoa sua formação de acordo com suas convicções;

•

Flexibilização para o curso, que vence a estagnação e se comunica de maneira mais
direta com demandas acadêmicas e sociais do momento presente;

•

Estímulo à visão crítica do saber e responder às aspirações individuais por algum tipo de
conhecimento particular;

•

Estímulo ao aluno na busca do conhecimento em áreas do saber, sem nenhuma conexão
aparente com a linha básica de atuação do curso;

•

Possibilidade de reconhecimento, por avaliação, de competências e habilidades do aluno,
inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, especialmente nas relações com o mundo
do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.

As atividades complementares, dependendo da organização curricular de cada curso, são
desenvolvidas obedecendo Resolução específica e têm como objetivos: o enriquecimento do
processo de ensino-aprendizagem e a complementação da formação do aluno, a ampliação
dos horizontes de experiências de aprendizagem realizadas pelos estudantes fora do
ambiente da sala de aula, o desenvolvimento do protagonismo e iniciativa do estudante e a
flexibilização e enriquecimento das oportunidades de experiências educativas.
Além da previsão de uma carga horária mínima de atividades curriculares complementares,
prevista em cada matriz curricular, conforme as diretrizes curriculares nacionais e a definição
de critérios para aproveitamento das atividades complementares, os coordenadores de curso
têm como política o incentivo, a divulgação e a promoção dessas atividades para os seus
alunos.
Essas atividades complementares abrangem cinco modalidades:
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•

Modalidade 1 – atividades de ensino: monitorias voluntárias e tutorias, cursos realizados
em outras áreas afins (idiomas, gerenciamento, curso a distância, entre outros), estágio
não obrigatório conveniado à Instituição, entre outros;

•

Modalidade 2 – atividades de pesquisa e produção científica: participação em projetos
de iniciação científica cadastrados na Coordenação de Pesquisa ou realizados em outras
instituições, produção científica, técnica ou artística, apresentação de trabalhos em
eventos científicos ou similares, entre outros;

•

Modalidade 3 – atividades de extensão: participação em comissão organizadora de
eventos, participação em conferencista e/ou ouvinte de congressos, seminários,
simpósios, mesas-redondas, oficinas e similares, participação em projetos sociais, entre
outros;

•

Modalidade 4 – atividades socioculturais, artísticas e esportivas: representação
estudantil no CONSUN, Colegiado de Curso, CPA, Representante de turma, participação
em atividades socioculturais, artísticas e esportivas (coral, música, dança, bandas,
campeonatos esportivos, cineclubes, entre outros), membro da diretoria de associações
estudantis, culturais e esportivas;

•

Modalidade 5 – outras atividades, desde que previamente autorizadas pelos respectivos
colegiados de cursos.

Todas as questões que regulamentam as atividades complementares são definidas pela
Resolução nº 07/2018/CONSUN.
3.7.4. O Projeto Integrado de Extensão

Visando atender a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 e a Lei 13.005, de 25 de
junho de 2014 do Plano Nacional de Educação, que indica que 10% da carga horária dos
cursos superiores devem ser voltados para atividades extensionistas, a organização e os
objetivos dos Projetos Integradores foram modificados e, ao mesmo tempo, alinhados com a
nova metodologia educacional do UniSales. Agora, docentes e alunos do Curso de
Licenciatura em Ciências da Natureza passam a desenvolver projetos que visam atender,
prioritariamente, demandas reais da sociedade, independentemente do período em que se
encontram os discentes. Vale ressaltar que, quando as demandas reais não aparecem, os
professores podem realizar projetos com situações simuladas.
O Projeto Integrado de Extensão possui seus objetivos apoiados sobre o Projeto Pedagógico
do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, integrando três eixos que são construídos
simultaneamente: (1) sólido conhecimento das Ciências da Natureza (Química, Física,
Biologia e Geologia); (2) atuação como profissional moderno da educação e (3) atuação
guiada por valores éticos, responsáveis e salesianos.
Durante o desenvolvimento dos Projetos Integradores, os alunos e docentes do curso de
Ciências da Natureza podem buscar ajuda externa com profissionais da área temática do
projeto. Esses profissionais são oficialmente convidados a trabalhar, de forma voluntária,
como mentores, e podem dar sugestões de melhoria em todas as etapas do projeto. Todos
os mentores são devidamente certificados após a conclusão do Projeto Integrador de
Extensão.
De uma forma geral, o Projeto Integrador de Extensão é construído em quatro etapas,
conforme descrito na tabela abaixo:
Primeira Etapa
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Atividade

Identificação
da demanda a
ser atendida

Atividade

Planejamento
do Projeto
Integrador de
Extensão

Atividade

Execução do
Projeto
Integrador de
Extensão

Atividade

Descrição
Nessa etapa o aluno deverá
estabelecer a demanda que
será atendida. Assim, ele
precisa:
•
•
•
•

Identificar o Tema,
Elaborar a Justificativa,
Formular o Problema,
Explicitar os objetivos: Geral
e Específicos,

Competências Trabalhadas
➢ Capacidade para analisar
possíveis demandas do curso;
➢ Capacidade de diferenciar tema,
justificativa e problema.
➢ Capacidade de elaborar
objetivos realizáveis ao longo do
projeto.

Segunda Etapa
Descrição
Competências Trabalhadas
Nessa etapa, em grupo, os
➢ Capacidade de planejar atividades
alunos precisam planejar o
projeto que será desenvolvido. a médio prazo;
➢ Capacidade de construir
Para tanto, eles precisam:
metodologia de trabalho adequado
aos objetivos construídos na etapa
• Elaborar a metodologia a
anterior;
ser empregada;
➢ Capacidade de buscar
• Pesquisar referências
informações científicas, técnicas e
bibliográficas para o bom
pedagógicas que auxiliem no
embasamento teórico do
embasamento teórico do projeto.
projeto.
Terceira etapa
Descrição
Competências Trabalhadas
Nessa etapa, em grupo, os
alunos devem executar o
projeto que foi planejado sob
orientação do docente. Para
tanto, eles devem:
➢ Capacidade de executar o projeto
de acordo com o que foi planejado;
• Realizar as atividades
➢ Capacidade de resolver possíveis
planejadas no campo de
problemas que possam surgir ao longo
atuação do projeto;
do projeto;
• Colher os resultados do
➢ Capacidade de negociar e ajustar
projeto, em forma de
o projeto com seus pares e com os
dados numéricos e/ou
demandantes;
descritivos;
➢ Capacidade analisar os dados
• Discutir os dados do ponto
obtidos e tirar conclusões de acordo
de vista científico e
com os objetivos estabelecidos.
pedagógico;
• Tirar conclusões sobre o
projeto, de acordo com os
objetivos estabelecidos
previamente.
Quarta Etapa
Descrição

Competências Trabalhadas
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Apresentação
do Projeto ao
Público

Nessa etapa, os alunos
apresentam o trabalho
desenvolvido no Projeto
Integrador de Extensão para
seus colegas, professores e
sociedade (quando presente).
Para tanto, eles devem:
• Montar um vídeo de
apresentação com todas
as etapas desenvolvidas
no projeto;
• Escrever um artigo
resumido das atividades
desenvolvidas no projeto.

➢ Capacidade de sintetizar
informações do projeto de forma
escrita e visual;
➢ Capacidade de criar um vídeo
curto e de fácil assimilação do
público;
➢ Capacidade de receber correções
e críticas de forma profissional.

3.7.5. Atividades Práticas Supervisionadas
As atividades práticas supervisionadas do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza
ocorrem através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Unisales. Neste ambiente
são inseridos links da plataforma Sagah, que abrem para conteúdos específicos previamente
selecionados.
A seleção dos conteúdos é feita pelo professor responsável pela disciplina, com apoio da
coordenação, seguindo a ementa prevista no PPC do curso, para elaboração do plano de
ensino. Para cada conteúdo selecionado pelo professor, chamado de Unidades de
Aprendizagem (UAs), estão disponíveis para o aluno estudar, de maneira independente, os
seguintes tópicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Apresentação da UA, contendo um breve relato do assunto abordado e os objetivos
propostos;
Desafio, sendo uma questão discursiva e aplicada daquele conteúdo na vida
profissional, para o aluno resolver e enviar ao professor se desejar (ou se for
estabelecido como atividade avaliativa no plano de ensino);
Infográfico do assunto;
Conteúdo do livro, sendo o texto propriamente dito;
Dica do professor, sendo um vídeo complementar sobre o assunto, de forma a facilitar
a compreensão;
Exercícios objetivos, que podem ser feitos pelo discente e enviados ao professor;
Na prática, contendo aplicações reais e profissionais daquele conteúdo;
Saiba +, com links que o aluno pode abrir visando aprofundar seus estudos no
assunto, caso tenha interesse.

A concepção fundante do Centro Universitário Salesiano é que o processo de ensinoaprendizagem se constitui a partir das relações entre os sujeitos, em torno de um objeto.
Essas ações não são somente abstratas e universais ou apenas cognitivas, porém, nelas
estão presentes também imaginações, emoção, prazer, valores, crenças e concepções a
respeito do mundo e do Homem.
A metodologia do ensino superior, aqui preconizada, parte da análise do processo de ensinoaprendizagem e sua relação com o contexto global do fenômeno educativo, bem como
procura configurar o ensino e a aprendizagem como uma dinâmica interativa, destacando-se
o papel do professor e do aluno. Os conteúdos de ensino são organizados de acordo com
uma visão eminentemente processual, e o desenvolvimento curricular como um campo de
intervenção e interação entre o professor, o aluno e o conhecimento. Essa abordagem está
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relacionada, mais especificamente, com a seleção de conteúdos, sua estruturação e
sequenciação, o planejamento e a avaliação das atividades.
Nos projetos pedagógicos dos cursos e nos planos de ensino das disciplinas, a metodologia
de ensino-aprendizagem deverá levar em consideração:
•
•
•
•
•
•
•
•

a concepção de que o conhecimento se elabora coletivamente e que o aprendizado
mobiliza afetos, emoções e relações com os pares, além das cognições e habilidades
intelectuais;
a cultura de gestão participativa no processo de ensino-aprendizagem;
a prioridade do espírito crítico, relativamente à transmissão de conhecimento;
o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação;
a preponderância do desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender, em
ambiente cooperativo;
o desenvolvimento das competências pessoais, produtivas, sociais e cognitivas;
procedimentos, métodos e técnicas que privilegiem o inter e o transdisciplinar, em
situações contextualizadas;
superação das didáticas repetitivas.

Como instrumento para uma metodologia de ensino-aprendizagem focada no aluno, a
Instituição implementou uma estrutura de Tecnologia da Informação, por meio do Ambiente
Virtual de Aprendizagem, que permite uma abordagem dos conteúdos em três momentos
distintos, mas complementares: Primeiro momento: O professor prepara/organiza sua
atividade, sua aula e disponibiliza no portal acadêmico com antecedência mínima de uma
semana para que os alunos tenham oportunidade de ir para os encontros/aulas com todo o
material já preparado e lido/estudado; Segundo momento: as aulas/encontros passam a ser
efetivamente reuniões de trabalho/estudo de formação profissional, em que o aluno recebe a
teoria e a aplica na prática. Terceiro momento: todo o material produzido e disponibilizado
no portal fica à disposição do aluno para estudos e revisões. Essa organização dos conteúdos
de aprendizagem também está disponível para o colegiado e coordenação de curso,
permitindo uma melhor gestão e integração.

4. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
a. Indicadores de Avaliação
A média semestral do aluno será composta com base no desempenho do estudante nas
diferentes atividades de aprendizagem realizadas ao longo do semestre, continuamente,
fazendo parte do processo de produção do conhecimento.
Compõem os indicadores gerais de avaliação no modelo pedagógico do Centro Universitário
Salesiano:
- Participação nas discussões dos grupos com
esclarecimentos;

contribuições, interpretações e

- Estudo e resolução das atividades contempladas nas Unidades de Aprendizagem;
- Envolvimento na resolução das atividades propostas semanalmente em sala de aula;
- Comparecimento aos encontros de preceptoria para discutir melhorias e avanços no
processo de aprendizagem;
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- Participação e comprometimento no Projeto Integrador nas diferentes fases: projeto,
pesquisa, produto e apresentação;
- Comunicação verbal nos diferentes momentos do processo de aprendizagem;
- Participação nos eventos do curso – palestras, saídas a campo, cursos, seminários, entre
outros.
- Participação e envolvimento nas atividades práticas quando requeridas no curso;
- Qualidade na produção escrita;
- Capacidade para trabalhar em grupos e partilhar conhecimentos;
- Competência para explicar aos colegas às aprendizagens construídas.
Ressalta-se que alguns indicadores se adequam melhor na avaliação do Projeto Integrador,
outros na avaliação das atividades realizadas em sala de aula e há também os que podem
ser considerados em todos os aspectos que formam a avaliação da aprendizagem.
A avaliação deve ser sempre qualitativa e espelhar o desenvolvimento e as transformações
do aluno em relação à aquisição de conhecimentos, à demonstração de novas competências,
habilidades e atitudes. No entanto, há que se quantificar a qualidade dos processos
formativos vividos pelos estudantes.
b. Estrutura do Modelo de Avaliação
Segundo o Regulamento do Sistema de Desempenho Acadêmico da Instituição e a
RESOLUÇÃO Nº 001/2021/CONSUN/UniSales , o desempenho acadêmico, é mensurado
por meio das Notas para cada projeto interconteúdo (desafios), em um processo contínuo e
sistemático, de forma que o aluno possa realizar a apropriação dos conhecimentos e
desenvolvimento das habilidades e atitudes necessárias à sua formação acadêmica e técnico
científica.
4.1. A Composição da Média Semestral e a Aprovação
O procedimento de avaliação da aprendizagem é parte integrante do processo de ensino,
obedece aos princípios, normas e procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo Regimento
Geral do Centro Universitário Salesiano.
As notas que integralizam as avaliações realizadas durante o semestre letivo serão expressas
em notas inteiras de 0 (zero) a 100 (cem). Neste modelo de avaliação o aproveitamento
acadêmico deverá ser igual ou superior a 70 (setenta).
A nota semestral relativa a cada projeto – interconteúdo ou integrador/profissional, será
composta pela avaliação do conteúdo e pela avaliação da competência conforme a seguinte
distribuição:
I - Avaliação do Conteúdo (ACT)– peso de 40% do total da nota
a. Avaliação do Cumprimento das Exigências de Estudo Independente
(AC1). Com peso de 10%, serão aceitas: (1) Atividades de Exercícios das
Unidades de Aprendizagem (UAs), (2) Postagem dos Desafios das Unidades de
Aprendizagem (UAs), e/ou (3) Trabalhos sobre o conteúdo das Unidades de
Aprendizagem (UAs). Com o objetivo de garantir o estudo do material postado na
Plataforma Virtual visando a aquisição do autodidatismo e protagonismo do aluno.

b. Avaliação do conteúdo (P1). Com peso de 30%, serão aceitas: (1) Atividades
de Análise de Cases que englobem o conteúdo das UAs, e/ou (2) Provas Objetivas
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e/ou Dissertativas, com ou sem consulta, com o objetivo de garantir que o aprendiz
compreendeu os principais conceitos teóricos referentes ao tema em questão.
II - Avaliação da Competência (ACP) - 60%
a. Avaliação do Portfólio (AC2). Com peso de 30%, com entrega do projeto
completo (produto final do desafio) ou entrega do projeto em partes (subprodutos
do desafio), com o objetivo de valorizar o protagonismo do estudante na solução
dos desafios propostos.
b. Demonstração da Competência (P2). Com peso de 30%, para Defesa do
Projeto através de: (1) Seminário Individual, (2) Defesa do Projeto através de
Prova Oral (Banca), (3) Prova Prática (em sala, laboratório ou campo) e/ou
(4) Defesa do Projeto através de Prova Dissertativa, com o objetivo de garantir
que o aprendiz desenvolveu efetivamente a competência.
Cada atividade deverá constar no plano de ensino, e ter critérios claros de correção e
pontuação.
Os discentes deverão receber feedback acerca do desenvolvimento das atividades.
Os resultados das atividades poderão, a critério do professor, serem apresentados em sala
ou em evento;
A nota final (NF) será obtida a partir do somatório das avaliações de conteúdo (ACT)e de
competência (ACP), conforme explicitado abaixo:
ACT = Avaliação de Conteúdo – 40%
a) AC1 = Avaliação do Cumprimento das Exigências de Estudo Independente –
10 %
b) P1 = Avaliação do Conteúdo – 30%
ACP = Avaliação de Competência – 60%
a) AC2 = Avaliação do Portfólio – 30%
b) P2 = Demonstração da Competência – 30%
Então,
ACT = AC1+P1 ≤ 40%
ACP = AC2+P2 ≤ 60%
Então,
NF (nota final) = ACT + ACP
O desempenho acadêmico do semestre é aferido por meio da frequência somente nas
atividades de práticas presenciais e do aproveitamento do aluno; e a média final para
aprovação será de 70 pontos.
Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), é
considerado aprovado, em cada projeto, o aluno que obtiver Nota Semestral não inferior a 70
(setenta).
SE
NF >= 70 situação e
FREQUÊNCIA NAS ATIVIDADES PRESENCIAIS >= 75%
Situação final = APROVADO
Será considerado REPROVADO o estudante QUE apresentar frequência mínima de 75% E
nota final MENOR de 70 pontos. no projeto.
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SE
NF < 70 situação
FREQUÊNCIA >= 75%
Situação final = REPROVADO
No cálculo da Nota Semestral (NS), a fração inferior a 0,5 (cinco décimos) será desprezada,
e a fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) será elevada para a unidade inteira
imediatamente superior.
Os estudantes com o status REPROVADO, tendo NF < 70 mas frequência nas atividades
igual ou superior a 75%, terão a oportunidade de progressão parcial na matriz curricular de
acordo com Regulamentação própria, ou seja, serão matriculados nos projetos do período
subsequente e poderão realizar a reavaliação durante o mesmo semestre do projeto ou até
o semestre subsequente ao projeto REPROVADO.
No caso de alunos em Regime Especial de Estudo (REE), o prazo para requerer a
substituição das avaliações começará a contar a partir da data do encerramento do referido
regime. Os pedidos de isenção, inclusive atestado, deverão, sempre que a data da avaliação
não realizada permitir, ser protocolados na Secretaria Acadêmica até 5 (cinco) dias úteis
antes do prazo estabelecido no calendário acadêmico.

5. IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS CONSTANTES
PROJETO
PEDAGÓGICO
INSTITUCIONAL
(PPI)
E
PLANO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) NO ÂMBITO DO CURSO

DO
DE

O Centro Universitário Salesiano tem por objetivo construir um modelo de ensino que garanta:
condições básicas para a inserção dos acadêmicos no mundo do trabalho, plena atuação na
vida cidadã e os meios para aprender a aprender. São maneiras de consolidar a Missão de
Educar através da cultura do Aprender fazendo - Combinar o rigor técnico-científico e a
curiosidade, a imaginação e a vontade para resolver os problemas a serviço da sociedade.
A Instituição possui um modelo estruturado para obter o máximo de desempenho em termos
de aprendizado efetivo, significativo e permanente, trabalha com componentes cognitivos e
comportamentais, visando ao saber, ao saber fazer, ao saber ser e ao saber comunicar e
partilhar. A fim de que tal projetos seja inspirado nos princípios cristãos e salesianos, a
Instituição busca promover:
•

uma concepção da pessoa humana inspirada no Evangelho, que a põe no centro
da vida e que a promove na sua integralidade;
• uma consciência ética fundada nos valores, dando atenção especial à promoção
da justiça e de uma cultura da solidariedade, mediante um modelo de
desenvolvimento sustentável em escala humana, de relações de igualdade e
reciprocidade, de qualidade da vida;
• um diálogo entre culturas e religiões diversas, entre cultura-ciência-técnicaprofissão e fé, capaz de iluminar cristãmente a realidade e a vida;
• uma atenção especial ao âmbito da educação, à formação dos educadores, ao
campo da técnica e do trabalho e ao mundo da comunicação.
Nessa proposta educativa, a Instituição estabelece as políticas como decisões de caráter
geral, que compreendem a definição dos níveis de delegação, faixas de valores e/ou
quantidades limites e de abrangência das estratégias e ações para a consecução dos
objetivos. A política fornece parâmetros e orientações para a tomada de decisões, o que a
caracteriza, de uma forma simplificada, por meio de diretrizes amplas que orientam as ações
da Instituição. As políticas, apesar de serem norteadoras, devem ser flexíveis para serem
modificadas e aprimoradas sempre que não se comprovar a sua eficácia.
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A Diretriz é a linha reguladora do traçado que indica a direção e constitui-se de estratégias
amplas que orientam as ações operacionais da organização. No Projeto Pedagógico
Institucional do UniSales que visa implementar um modelo educacional inovador são políticas
para a graduação com bases nos seguintes componentes metodológicos e epistemológicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aprender fazendo através da aprendizagem baseada em projetos (ABPr) e na
resolução de problemas (PBL)
desenvolver a interdisciplinaridade e concomitância teoria-prática,
orientação prática da matriz curricular para a aprendizagem baseada em
competências,
projetos interdisciplinares com concomitância de teoria e prática,
projetos integrados de extensão,
componentes para o desenvolvimento das competências sócio emocionais.
Estudo e Aprendizado Independente
Aprendizagem baseada em Atividades para o Desenvolvimento de Competências
Avaliação Formativa e Processual
Aprendizado para o Domínio
Preceptoria/Mentoria
Visão Empreendedora

Dentro dessa perspectiva, o Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) materializa-se em uma
visão integrada das funções de ensino, pesquisa, extensão e responsabilidade social, de
forma compatível com a realidade institucional. Assim sendo, esse importante documento é
elaborado pelos coordenadores, professores, alunos e representantes dos segmentos da
sociedade envolvidos na área do curso, com o objetivo principal de ser o fio condutor das
ações de caráter educativo e profissional.
O Centro Universitário Salesiano, em um estilo intelectual crítico e criativo, inspira-se na
metodologia da interdisciplinaridade, tanto na pesquisa e extensão quanto na docência, do
trabalho cooperativo e da corresponsabilidade em nível acadêmico, organizacional e diretivo,
baseada no respeito à missão confiada pela Congregação Salesiana, aos vínculos
estatutários e aos direitos das pessoas.

a.

Formas de operacionalização das Políticas de Ensino

As políticas e as diretrizes Institucionais para a Graduação e formas de sua operacionalização
estão sintetizadas na Figura .
Figura 03 - Políticas de Ensino de Graduação do Centro Universitário Salesiano de Vitória
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Como atividade sistemática de apropriação e construção de conhecimentos científicos, o
ensino procura contribuir para a formação do cidadão, buscando dotá-lo de meios para
conduzir sua vida pessoal e profissional com qualidade, contribuindo positivamente para a
sociedade. Em síntese, as atividades do ensino devem consolidar e concretizar as diretrizes
da Instituição específicas para os diferentes níveis de educação.

A operacionalização das políticas e diretrizes de ensino está apoiada nos seguintes
fundamentos:

a) confiabilidade: baseada na competência técnico-científica de todos os que trabalham
na Instituição, investindo continuamente na formação, por ser a única maneira de
garantir e desenvolver as competências profissionais, educativas e salesianas;
b) reflexão sistemática: decorrente do papel social desempenhado pela Instituição a
respeito da orientação cultural do seu projeto institucional, e um diálogo interdisciplinar
intenso a respeito dos principais desafios da sociedade, à luz dos valores evangélicos
e do carisma Salesiano;
c) transparência e comunicação de procedimentos, critérios e resultados no
desenvolvimento das ações acadêmicas, administrativas e financeiras;
d) estímulo à participação: em todos os níveis, como chave das responsabilidades
individuais e coletivas, por meio de uma atitude reflexiva e proativa diante das
decisões que possibilitem objetividade e agilidade nos processos de mudança,
sistematicidade e disciplina no desenvolvimento do Projeto Pedagógico Institucional
e dos planos de ação.
Pautando-se nos princípios acima definidos, entende-se que uma política de ensino no Centro
Universitário Salesiano se constrói coletivamente. Essa política será norteada pelas
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diretrizes, as quais dão origem a distintos programas. A seguir, tem-se a descrição da forma
de operacionalização das políticas de ensino para educação inclusiva por meio das diretrizes
do ensino de graduação, uma vez que as demais políticas de protagonismo do estudante,
aprender fazendo e interdisciplinares já foram apresentadas no modelo educacional do
UniSales.
As políticas de interdisciplinaridade, da relação teórico-prática e educação inclusiva que se
concretizam no curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, estabelece as seguintes
estratégias: avaliações interdisciplinares (avaliação que possibilite a articulação de conteúdos
trabalhados ao longo do ano letivo); Projeto Integrador de Extensão (desenvolvimento de
atividades interdisciplinares que promovam a integração entre as disciplinas, temas e
conteúdos trabalhados na formação acadêmica ao buscar atender demandas reais da área
de atuação do profissional); e desenvolvimento de práticas interdisciplinares no âmbito das
disciplinas (aulas práticas, aulas de campo, seminários, debates, palestras, mesa redonda,
entre outros). Tais ações visam consolidar uma cultura interdisciplinar que favoreça a
inserção dos alunos no mundo do trabalho, já que este exige profissionais que possam
analisar de forma crítica-propositiva e global a realidade socioeconômica.
A interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento globalizante,
rompendo com as fronteiras das disciplinas. É mister, antes de tudo, uma atitude e postura
interdisciplinar, ou seja, atitude de busca, envolvimento, compromisso, reciprocidade diante
do conhecimento. Entendemos a interdisciplinaridade com processo em que é a pessoa que
aprende. Então, é preciso ensinar a aprender a aprender. Se aprende quando o conteúdo do
ensino é significativo para quem quer aprender. A metodologia do trabalho interdisciplinar
implica na integração de conteúdos, na passagem de uma concepção fragmentária para uma
concepção unitária do conhecimento e na superação da dicotomia entre ensino e pesquisa.
No curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, em função do desenvolvimento teóricoprático de seus conteúdos, o Projeto Integrador de Extensão além de ser um excelente
instrumento de interdisciplinaridade, se torna também um instrumento de apoio ao
desenvolvimento de atividades práticas. Esta atividade deve resultar na elaboração de um
trabalho a ser apresentado no evento semestral do curso.
A relação teórico-prática é um eixo articulador na produção do conhecimento, já que a matriz
curricular contempla atividades curriculares obrigatórios, disciplinas básicas e
profissionalizantes que preveem a realização de atividades práticas, simuladas ou reais, em
sala de aula e extra sala de aula. O curso preconiza a realização de atividades práticas para
aprimorar o processo ensino-aprendizagem, utilizando muitas vezes os laboratórios de aulas
práticas da instituição, além de uma série de visitas técnicas e aulas de campo. O curso de
Licenciatura em Ciências da Natureza incentiva a participação discente em atividades
extraclasse para a complementação de sua formação acadêmica.

a) Educação Inclusiva
A Educação Inclusiva, no âmbito do Centro Universitário Salesiano de Vitória, tem como
objetivo promover uma consciência ética fundada nos valores institucionais, com atenção
especial à promoção da justiça, da igualdade e de uma cultura da solidariedade, mediante
um modelo de desenvolvimento sustentável em escala humana, de relações de igualdade e
reciprocidade, de qualidade da vida.
Ao reconhecer que nem todos são iguais e que são necessários métodos e práticas
diferenciadas que contemplem as diferenças, a política de Educação Inclusiva desdobra-se
em diretrizes que norteiam o fazer pedagógico nos seus cursos de tal forma que todos as
diferentes necessidades, capacidades e níveis de desenvolvimento individuais sejam
contemplados.
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Nesse sentido, são propostas as seguintes diretrizes para o alcance da inclusão, no sentido
de promover a educação na e para a diversidade, em todos os níveis da Instituição:

b) Direitos Humanos
Os direitos humanos, consagrados pelo conjunto dos direitos civis, políticos, sociais,
econômicos e culturais, buscam a realização plena da democracia e da cidadania. Sendo de
responsabilidade de todos os povos, de todas as nações, seja pela via da educação ou por
medidas progressistas, promovem, por meio desse compromisso ético com a dignidade
humana, a efetivação do respeito ao outro em todas as situações de vida e escolhas, sem
discriminações e preconceitos de raça, etnia, religião, orientação sexual, entre outros.
O Centro Universitário Salesiano apresenta em sua missão a formação de profissionais
comprometidos com a vida e a transformação social, contribuindo com a construção de uma
sociedade justa, solidária e sustentável, o que comunga com os princípios da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Busca-se, dessa forma, a emancipação dos indivíduos com
vistas à transformação social e à construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Para tanto, o tema Direitos Humanos permeia componentes específicos dos cursos de
graduação e pós-graduação Lato Sensu, as ações de extensão e responsabilidade social,
bem como a iniciação e pesquisa científicas. Há o compromisso de se promoverem os
Direitos Humanos, tal como definido pela declaração Universal dos Direitos Humanos,
proclamada em 1948, que reconhece a dignidade humana como algo central para se alcançar
a justiça, a liberdade, bem como a paz no mundo.

c) Relações Étnico-raciais e História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena
É sabido que o Brasil iniciou seu processo de colonização e de desenvolvimento econômico
marcado pela exploração da mão de obra negra, considerada escrava. Durante muitos anos,
o país viveu sob o regime escravocrata de economia agroexportadora. Com o fim da
escravidão, muitos negros foram expulsos das grandes fazendas, principalmente os mais
velhos; porém não foram absorvidos em outros espaços de trabalho, tampouco puderam
frequentar escolas ou outros espaços ou serviços públicos. Assim, a história da escravidão
no Brasil é marcada pelo abandono e segregação de milhares de negros. Com vistas a
atenuar esse abismo deixado ao longo da história, as ações afirmativas buscam resgatar a
importância do negro na sociedade, bem como seus valores culturais.
Dessa forma, discutir sobre a importância do negro e de toda a sua contribuição para
formação da sociedade se faz essencial para que se possa garantir o respeito à diversidade,
seja ela cultural ou religiosa. O Centro Universitário Salesiano busca, por meio de seus
cursos, promover a transformação da sociedade, tendo como pressuposto a diversidade de
ideias, culturas e valores humanos.
Para tanto, os cursos promovem palestras, debates, inclusão de conteúdos específicos em
disciplinas da matriz curricular, além de organizar visitas à Comunidade Quilombola do
Espírito Santo. Destaca-se o Seminário sobre Movimento Abolicionista, com financiamento
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espíritos Santo (FAPES), promovido pelo
curso de Serviço Social, a Semana da Diversidade, Vamos falar de Negritude e várias outras
atividades organizadas pelos cursos ou pela Pastoral Salesiana.

d) Respeito à diversidade
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O respeito à diversidade está relacionado ao exercício livre da democracia, que se impõe
diante da realidade sociocultural que não é una, mas diversa. É um postulado antropológico
necessário para administrar coletivamente realidades sociais que são plurais.
O respeito e o reconhecimento da diversidade são um dos princípios fundamentais na
construção de uma educação inclusiva, dialógica, aberta e emancipadora. Por isso mesmo,
não há emancipação plena do ser humano que não passe necessariamente pelo direito e
respeito ao ser diferente. A negação da diversidade significaria a anulação da identidade.
O respeito à diversidade constitui-se a forma mais eficaz de garantir que a cidadania seja
exercida, construída e consolidada. Não é apenas uma questão formal ou moral. É, antes de
tudo, uma atitude política para com a diversidade gerada pelas diferenças de classe, gênero,
etnia, opção sexual, capacidades. Pensar a partir da diversidade é garantir o direito de ser
diferente. A garantia de que se respeita a diversidade está na consolidação do direito à
educação, à igualdade de oportunidades e à participação na sociedade.
Semestralmente, são promovidos saraus filosóficos, mesas redondas e debates, além da
inclusão deste tema de forma transversal em todos os cursos da Instituição.

e) Acessibilidade
O Centro Universitário Salesiano definiu a acessibilidade como diretriz da Política de
Educação Inclusiva. A Instituição considera que a promoção de acessibilidade e atendimento
prioritário, imediato e diferenciado para a utilização, com segurança e autonomia, total ou
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos, das edificações e dos serviços de
transporte, pelas pessoas com necessidades especiais, deve ser prioridade nas suas ações,
pois tem ciência da importância da inclusão social para este público em especial.
Para tanto, em fevereiro de 2010, foi criada uma comissão responsável pela criação de um
Programa de Suporte aos Portadores de Necessidades Especiais, que tem como objetivo
levantar as potencialidades e as fragilidades dos diversos setores da Instituição, no que diz
respeito ao atendimento às normas para condições de acesso ao ensino superior (mobilidade
e utilização de equipamentos e instalações e estruturou o Núcleo de Atendimento
Educacional Especializado (NAEE), baseado nos seguintes eixos: infraestrutura; currículo,
comunicação e informação; programas de extensão; e programas de pesquisa.
f) Educação Ambiental
A formação de profissionais comprometidos com a vida e a transformação social também
inclui a consciência da importância da Educação Ambiental. Ela é necessária para promover
o conhecimento, mudar atitudes, motivar e estimular o sujeito para atuar individualmente e/ou
coletivamente na resolução dos problemas futuros e, assim, provocar uma nova leitura do
mundo, do ponto de vista ambiental1.
O resultado dessa aprendizagem é a conscientização ambiental. Trata-se do “Sujeito
Ecológico” aquele que possui traços e valores ecológicos e possui ânimo para lutar pelos
projetos e difundi-los na sociedade. É o exercício da cidadania, por meio da compreensão do

1

Conferência de Estocolmo, 1972.
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mundo e da sua complexidade, desenvolvendo uma capacidade de agir, buscando a
transformação por meio da ação crítica e reflexiva.
Visitas técnicas às reservas Ambientais do Estado (Parque Estadual Paulo Cesar Vinha,
Parque Estadual da Pedra Azul, Centro de Desenvolvimento Sustentável Guaçú-Virá, Praia
de Manguinhos, Parque Botânico Vale, entre outros), a inclusão de tópicos de Educação
Ambiental nas disciplinas das matrizes curriculares, além de palestras, debates e mesas
redondas são algumas das ações específicas desenvolvidas pelos cursos na promoção da
preservação do ambiente.
Desta forma, as políticas e diretrizes emanam as orientações gerais que direcionam as ações
institucionais e as dos cursos de graduação. Destacam-se abaixo as principais ações
referentes ao ensino de graduação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

estruturação de Projetos Pedagógicos de Cursos que sejam dimensionados de
acordo com o mercado, considerando critérios técnicos para avaliação, custo
operacional, quantidade de alunos e valor das mensalidades;
consolidação e atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, visando ao
acompanhamento das tendências nacionais e internacionais de ensinoaprendizagem, alcançando e mantendo um elevado padrão de qualidade;
contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos de acompanhamento e orientação
acadêmica;
aperfeiçoamento constante do sistema de avaliação do processo de ensinoaprendizagem dos alunos, contemplando uma política de atendimento e
orientação pedagógica;
manutenção e acompanhamento do sistema de bolsas de monitoria, iniciação
científica/tecnológica, bolsas de trabalho e similares;
estabelecimento de diretrizes para a capacitação pedagógica dos docentes,
estimulando o acesso sistemático a cursos sobre novas tecnologias e
metodologias do ensino superior;
estímulo a práticas inovadoras de ensino, com caráter trans e multidisciplinar;
contratação de professores com experiência profissional, para colaborar na
formação de competências e habilidades requeridas para cada formação
profissional;
manutenção e aperfeiçoamento dos procedimentos de atendimento aos alunos;
manutenção de infraestrutura adequada, moderna e renovada, que atenda de
forma plena os projetos pedagógicos dos cursos;
manutenção e atualização do acervo da biblioteca;
utilização de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem.

A atualização dos projetos pedagógicos dos cursos surge dentro da comunidade acadêmica
conforme mudanças de mercado ou decorrentes do processo pedagógico. Em caso de
confirmação da necessidade de atualização, as modificações e propostas são amplamente
discutidas nos respectivos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), bem como em reuniões
ampliadas com a participação de todos os professores e encaminhadas para aprovação aos
Colegiados de Curso, que contam com representação discente. Havendo consenso, é
elaborado um projeto de atualização do projeto pedagógico de curso para análise pelo
Conselho Superior (CONSUN). Este processo assegura a autonomia acadêmica para as
adequações e atualizações dos projetos pedagógicos em todas as suas instâncias.
Dessa forma, a Instituição busca consolidar a excelência acadêmica por meio de um
adequado alinhamento entre as políticas, diretrizes e ações para o ensino de graduação.
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b. POLÍTICAS E ORIENTAÇÕES NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EAD – TEXTO
INSERIDO APENAS NOS PROJETOS SEMIPRESENCIAIS

A política de Educação a distância no Centro Universitário Salesiano é bastante singular e
diferenciada, compreendendo os seguintes elementos:
•

A modalidade de EAD que o UniSales atua e irá ampliar sua atuação é no modelo híbrido
de educação, também chamado de modelo semipresencial ou blended learning.

•

O UniSales se orienta a partir da convicção de que, em futuro próximo, o modelo híbrido
de educação será predominante e hegemônico na educação superior, não havendo mais
espaço para a divisão de cursos em presenciais e EAD.

•

Com base nas premissas anteriores, o modelo híbrido de EAD do UniSales necessita de
uma estrutura de campus universitário mínima em cada um de seus polos, com
laboratórios para a realização das atividades práticas.

•

O material didático utilizado é uma combinação de materiais adquiridos através da
curadoria de conteúdos junto as melhores editoras do país e de material próprio
desenvolvido por uma equipe especializada que se utiliza da expertise dos professores
do UniSales. Além do material relativo à conteúdos, também são produzidos internamente
os roteiros das atividades presenciais teóricas e práticas, bem como os manuais de
orientação dos projetos integrados.

•

A tutoria é realizada exclusivamente por professores do UniSales, predominantemente
em momentos presenciais e também por meio virtual quando necessário. Estes
professores recebem treinamento especializado de forma permanente e continuada,
reunindo-se mensalmente com a equipe do NEAD - Núcleo de Educação a Distância - do
UniSales.

•

O ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelo UniSales é o Moodle, usado nas
melhores universidades do mundo e as trilhas de aprendizagem são preparadas seguindo
um modelo de design instrucional inovador utilizando textos, capítulos de livros, vídeos,
animações, exercícios e atividades para o estudante praticar, postar e interagir com seu
professor e seus pares.

•

A política de utilização de EAD nos cursos presenciais segue a legislação vigente sendo
de no máximo 40% da carga horária distribuídos nos seus componentes curriculares e
segue a mesma orientação pedagógica dos cursos em EAD. O UniSales utiliza apenas
dois componentes curriculares no formato 100% EAD nos seus cursos presenciais, sendo
eles: A Aprendizagem para a Vida e os Componentes curriculares obrigatórios (CCOs),
os demais componentes possuem atividades mediadas por tecnologia e conteúdos
virtuais em até 40% do tempo de integralização de cada um dos seus projetos ou módulos
de cursos.

•

A equipe que atua na modalidade EAD é multidisciplinar e composta por diversos
profissionais, a saber: designer instrucional; professores-autores; professores-tutores,
coordenador acadêmico-pedagógico, web-designers e programadores; gestores da
qualidade; revisores e equipe de suporte.

•

O acompanhamento das atividades presenciais dos estudantes será realizada
exclusivamente por professores do UniSales, que utilizarão de metodologias ativas de
aprendizagem e da aprendizagem baseada por projetos, para conduzir a produção de
conhecimento e o aprendizado efetivo por parte dos alunos.

•

A avaliação dos alunos da modalidade EAD será feita por intermédio de diversos
instrumentos avaliativos, entre eles: provas on line; avaliação do projeto integrador dos
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alunos; avaliação do portfólio realizado pelos estudantes ao longo do semestre, entre
outras.
TICS e Descrição dos serviços do sistema acadêmico na graduação
O Centro Universitário Salesiano tem aprimorado, constantemente, um modelo institucional
baseado no uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s). Este investimento se
dá em forma de infraestrutura e de formação profissional, para que os professores e
colaboradores alcancem todas as possibilidades das ferramentas tecnológicas que estão
disponíveis.
O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação pela IES passa, portanto, pela
aquisição de licenças e elaboração de ambientes virtuais de aprendizagem modernos e
acessíveis, e também passa pela reformulação do ambiente de trabalho físico, onde os alunos
fazem uso das tecnologias ofertadas de forma livre, criativa e colaborativa também dentro da
instituição.
O processo de mediação dos processos comunicativos é um dos pilares do modelo de ensino
adotado pela Católica de Vitória. Como exemplo do investimento em Tecnologias, podemos
citar o uso das seguintes ferramentas de compartilhamento de informações entre a instituição
e os alunos: O Portal Acadêmico e do Ambiente virtual de Aprendizagem. Cada um desses
suportes desenvolve uma tarefa específica e os dois são complementares.
O Portal Acadêmico é o espaço de gestão acadêmica. Para o aluno é um ambiente de
referência no que tange o acompanhamento do seu histórico de estudante, pois é no portal
que ele tem acesso, de forma atualizada, às suas informações pessoais, notas, frequência
em que participa das aulas, histórico de conteúdos cursadas, biblioteca digital, livros em sua
posse e das datas de entrega de algum material reservado. O Portal também é um espaço
de gestão financeira, pois, neste espaço, o aluno pode se informar sobre as mensalidades e
encontrar de forma rápida um boleto a ser pago.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é o espaço de diálogo entre os alunos e o
professor, para além da sala de aula. Nesta interface o estudante pode comunicar com seus
colegas por meio de Fóruns, e com o professor por meio de mensagens privadas. No
Ambiente Virtual o professor disponibiliza materiais didáticos (textos, áudios e vídeos), plano
de ensino, trilha de aprendizagem, e permite que os alunos enviem trabalhos em forma de
arquivo ou desenvolvam os mesmos diretamente na plataforma. Além de todas essas
possibilidades, cada professor pode construir, no AVA, um banco de questões, categorizadas
por assunto, as quais podem ser aplicadas, de forma randomizada, através de um exercício,
teste ou prova, nos mesmos moldes de um exame feito em sala de aula - com tempo para
execução, questões objetivas e dissertativas e nota. O professor pode corrigir e dar o
feedback ao aluno diretamente pela plataforma, otimizando o trabalho desenvolvido
presencialmente.
A partir do uso dos TIC’s, a execução do projeto pedagógico do curso de Licenciatura em
Ciências da Natureza pode ser desenvolvida de múltiplas maneiras. Como exemplo, citamos
o projeto integrador de extensão, que faz uso diretamente de todas as ferramentas citadas
anteriormente. Por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem, orientados pelo professor em
sala de aula, os alunos constroem e enviam relatórios de cada etapa de desenvolvimento
dos projetos, os alunos e grupos trocam experiências entre si, esclarecem dÚvidas, sugerem
conteúdos e constroem seus portfólios online. Em qualquer momento da semana, em
qualquer horário, os alunos podem formalizar suas ideias e discuti-las com todos os
professores do curso através do AVA, o que acelera o processo de desenvolvimento do
próprio Projeto Integrador.
Além disso, os docentes do curso utilizam uma diversidade de plataformas digitais como
estratégia pedagógica da construção e avaliação do conhecimento, habilidades e
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competências dos discentes do curso. Dentre elas, é possível citar: Zoom, Microsoft Teams,
Google Forms, Mentimeter, Kahoot, Padlet, Socreative, Portfólio Digital, entre outros.

c. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICAS

A política de pesquisa do Centro Universitário Salesiano desenvolve diretrizes de Iniciação e
Pesquisa Científicas voltadas para os acadêmicos de graduação, estimulando-os a pensar
de forma crítica, levantando questões e problemas que contribuirão para sua formação e
aperfeiçoamento profissional, fortalecendo a concretização da Missão Institucional. A
pesquisa é um processo de investigação, associada ao ensino e à extensão. Para um
adequado alinhamento das políticas, diretrizes e ações voltadas para o desenvolvimento da
pesquisa, instituiu-se o Comitê de Pesquisa e Iniciação Científica (CPIC), que planeja,
controla e avalia os projetos de Iniciação e Pesquisas Científicas da Instituição.
A política e as diretrizes institucionais para a pesquisa e formas de sua operacionalização
estão sintetizadas na Figura 09:
Figura 04 - Políticas de Pesquisa do Centro Universitário Salesiano de Vitória

Fonte: Conselho Superior, 2020.

Ações acadêmico-administrativas para a iniciação científica e pesquisa
Essa política envolve as seguintes diretrizes:

a) Despertar vocação científica
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A política de iniciação e pesquisa científicas desenvolve a capacidade crítica nos acadêmicos,
observando e compreendendo a práxis de sua área de estudo. Os projetos de iniciação e
pesquisa científicas contextualizam situações específicas, aguçando questionamentos que
despertam nos acadêmicos a vocação científica. Os editais de Iniciação Científica tiveram
início no final de 2008 onde o Comitê de Iniciação e Pesquisa Científica (CPIC) classificou 08
projetos, envolvendo os cursos de Ciências Biológicas, Nutrição, Fisioterapia e Psicologia,
cujo desenvolvimento foi fomentado pela própria Instituição, os quais foram encerrados em
novembro de 2009. Nos anos subsequentes foram disponibilizados editais para a seleção de
acadêmicos bolsistas da Iniciação Científica e alguns projetos foram financiados em parceria
com a FAPES – Fundo de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. Em 2013, a Instituição
ampliou o número de bolsas, passando a totalizar 20 projetos, sendo 10 realizados em
parceria com a FAPES. Em 2019, o UniSales ampliou o número de projetos aprovados
passando a totalizar 30 projetos financiados integralmente pelo UniSales, atendendo aos
diversos cursos que submeteram projetos.
b) Incentivar o exercício da produção científica e inovação tecnológica
As atividades de iniciação e pesquisa científicas auxiliam o acadêmico a aprender a aprender,
a deixar de ser um mero receptor e reprodutor de conhecimentos e passar a ser sujeito da
construção da aprendizagem.
c) Instigar a pesquisa de campo
Considerando como premissa que a pesquisa deve estar relacionada ao mundo prático, a
Instituição estimula a realização de pesquisas de campo. Essa diretriz é associada ao ensino
e à extensão à medida que os docentes, com a participação dos discentes, executam
atividades de campo em benefício da sociedade. A contribuição social da pesquisa é
relevante no processo de avaliação.
d) Promover o exercício da Ética
A formação acadêmica ultrapassa o desenvolvimento de habilidades técnicas e conceituais,
já que também promove debates e situações para o desenvolvimento de habilidades
humanas. O convívio entre acadêmico-pesquisador e sociedade suscita questões éticas que
são debatidas com os docentes orientadores e o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos da Instituição (CEP) – aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP), desde abril de 2006, conforme registro 25000.0654442/2006-26. O CEP é
independente na tomada de decisões, quando no exercício das suas funções, e tem a
finalidade maior de defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e
dignidade e contribuir no desenvolvimento desta dentro de padrões éticos. É formado por 10
professores (sendo um coordenador e um vice-coordenador) e um membro representante da
comunidade externa. As reuniões têm agenda mensal, de acordo com cronograma
previamente estabelecido em função das demandas da Instituição.
O Centro Universitário Salesiano busca também manter o estímulo e o incentivo aos projetos
de iniciação científica e pesquisa, em atendimento às recomendações do Conselho Nacional
de Pesquisa – CNPq/MEC. Assim, os principais objetivos da iniciação e pesquisa científicas
são: despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de
graduação, mediante participação em projetos de pesquisa, orientados por pesquisadores
qualificados e/ou grupos de pesquisa experientes, possibilitando ao iniciante a aprendizagem
de técnicas e métodos, o desenvolvimento do pensar e do criar cientificamente, aprimorando
o seu espírito crítico.
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As políticas e diretrizes emanam as orientações gerais que direcionam as ações institucionais
e no âmbito dos cursos de graduação. Destacam-se, abaixo, as principais ações referentes
à pesquisa.
Com relação à Instituição:

•
•
•
•

contribuir para a sistematização e institucionalização da iniciação científica;
qualificar os alunos, com vistas à continuidade da respectiva formação
acadêmica, especialmente pelo estímulo e direcionamento deles para os
programas de pós-graduação;
manter e aprimorar a estrutura de pesquisa referenciada no Coordenação de
Iniciação Científica, com o apoio das ações e decisões do Comitê de Ética em
Pesquisa;
desenvolver a formação para a pesquisa, básica e especializada, por meio do
acompanhamento dos alunos no uso da metodologia científica e na realização de
eventos para aprimorar a formação dos professores orientadores.

Com relação aos alunos:

•
•
•
•

motivar e incentivar os alunos que demonstrem interesse pela pesquisa e
potencial para a participação efetiva em projetos dessa natureza;
criar condições para o desenvolvimento do pensamento científico, da criatividade
e do pensamento crítico do aluno;
aumentar a produção acadêmica dos discentes;
possibilitar ao aluno a aprendizagem de métodos e técnicas, bem como estimular
o desenvolvimento do pensar e do criar cientificamente.

Com relação aos docentes:

•
•

estimular o aumento da produção científica dos docentes;
criar condições efetivas para o docente exercer e aprimorar sua função de
orientador.

d. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a
pesquisa/iniciação científica de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre
ensino superior e sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado
à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da
práxis de um conhecimento acadêmico.
São políticas de Extensão:
•

Articular os processos de aprendizagem com atividades de extensão, particularmente em
nível de graduação;

•

Tornar a extensão uma forma de concretizar a relação teoria e prática, muito importante
na formação profissional e no modelo pedagógico adotado.
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•

Constituir, através da extensão, a integração entre a aprendizagem, a iniciação científica
e a realidade social.

•

Compartilhar, através do desenvolvimento dos Projetos Integrados de Extensão, o
conhecimento construído na academia.

•

Colaborar na transformação da sociedade, pelo desenvolvimento de estratégias de
solução de problemas, pela atuação docente e discente.

•

Desenvolver projetos e ações de extensão visando a democratização do conhecimento
acadêmico e a participação efetiva da IES na comunidade.

•

Identificar e atender as demandas sociais articuladas com as políticas e prioridades
institucionais.

•

Estimular o desenvolvimento de projetos e atividades de prestação de serviços à
comunidade e de interesse institucional.

O Centro Universitário Salesiano - UniSales, ao longo da sua história, vem desenvolvendo
uma série de atividades extensionistas com o propósito de interligar a IES em suas atividades
de ensino e pesquisa com as demandas da sociedade.
A extensão vem possibilitar a concretização do compromisso da UniSales com a população,
principalmente, a localizada no entorno, possibilitando ainda, ao acadêmico o estudo de
grandes problemas sociais, tais como os problemas gerados pela desigualdade social e
econômica, além disso, tem um importante papel acadêmico de formação cidadã e
profissional, que deve ocorrer de forma crítica e responsável.
As atividades de extensão desenvolvidas pela IES, além de respeitar o carisma Salesiano,
desenvolvem-se com o propósito de contribuir com a formação qualificada dos jovens para o
acesso ao mercado de trabalho e para o seu responsável empenho social, de modo que tal
empenho ultrapasse as exigências e as necessidades do mercado, produzindo mudanças e
novos desenvolvimentos na mesma sociedade.
Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um
trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada dos aspectos sociais, baseada nos
princípios e diretrizes da Política e do Plano Nacional de Extensão e, também, nas
orientações deste documento que, dentre outras ações, visa:
• incentivar e apoiar, preferencialmente, projetos e cursos de extensão dentro da linha de
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente;
• priorizar projetos que atendam à comunidade de baixa renda do entorno da Instituição;
• orientar para a busca de inserção da pesquisa dentro dos projetos de extensão, sempre
que possível;
• sugerir e priorizar a construção de projetos que utilizam a interdisciplinaridade;
• conceder bolsas de extensão parciais para alunos envolvidos em projetos, quando
pertinente;
• incentivar a implementação de eventos e atividades educativas, formativas, culturais,
recreativas, de informação, fomentadoras de inserção social e da promoção humana,
vinculadas ou não a projetos de extensão, ensino ou pesquisa, que contribuam para a
socialização de práticas e conhecimentos acadêmicos com a comunidade, influenciem
e promovam mudanças sociais;
• implementar e ampliar convênios e parcerias com organizações governamentais e não
governamentais para a realização de trabalhos práticos profissionalizantes, tanto em
atividades de vivências quanto de estágios obrigatórios e projetos de extensão;
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• oferecer, em parceria com outras instituições salesianas, cursos a distância de
capacitação de docentes e técnicos em pedagogia salesiana, em planejamento
estratégico e em avaliação e gestão organizacional.
A política de extensão do UniSales é efetivada por meio das seguintes modalidades:
Programas e Projetos Institucionais: conjunto de projetos de extensão de caráter
institucional, com clareza de diretrizes e orientados a um objetivo comum em ação de médio
e longo prazo.
O Proextensino foi iniciado em 2011 como um programa base para o desenvolvimento de
ações de extensão no âmbito das disciplinas, com a proposta de atuação na rede salesiana
(Cesam, Oratório Festivo e Dandara). Surgiu para direcionar as ações de extensão
desenvolvidas no âmbito do ensino de graduação, alinhando-as com as diretrizes de
extensão. Seu objetivo era propiciar a integração da IES com a comunidade salesiana,
principalmente a população em vulnerabilidade social, por meio de atividades educacionais,
de lazer, esportivas, sociais, culturais e de convivência. Participam deste programa todos os
cursos de graduação da UniSales.
O Projeto de Extensão com a Comunidade (PECC) foi iniciado em 2015-1, após edital de
extensão publicado em dezembro/2014, com o intuito de promover uma aproximação da IES
junto às comunidades do seu entorno, bem como oferecer uma contrapartida social à sua
inserção na região próxima aos bairros Romão, Forte São João, Cruzamento e Ilha de Santa
Maria. O projeto possibilita o diálogo da Instituição com a comunidade do entorno, por meio
da troca de saberes, tendo como desafio e meta a promoção do desenvolvimento social,
cultural, ambiental e econômico. Importante destacar que, anteriormente, ao PECC, o
UniSales vinha sofrendo ações de violência (roubos, assaltos) junto aos alunos, em muitos
casos, praticados por alguns moradores do entorno, já com prévio envolvimento em delitos.
Pode-se inferir que, dada a falta de oportunidades a essas pessoas em situação de
vulnerabilidade social a resposta aos que viam como privilegiados sociais vinha em forma de
agressão. A aproximação de alunos e professores junto aos moradores do entorno, por meio
do PECC, onde o que se oferece são ações demandadas pela própria comunidade, sem
dúvida, contribuiu para que conhecessem de perto a comunidade acadêmica que se faz
presente em seu cotidiano, o que é visível em nossas visitas aos bairros que já têm inserido
na fala dos moradores o nome “PECC”.
Os acima referidos projetos institucionais têm conseguido cumprir seus principais objetivos,
oportunizando aos alunos o conhecimento da realidade que os cerca, seja pelos adolescentes
aprendizes, com os quais cruzam no espaço do UniSales, seja com participantes do Dandara
e, em especial do Oratório Festivo, quando na realização das intervenções acadêmicas se
faz visível a troca de saberes e a integração entre eles. Aos atendidos através do
Proextensino, percebe-se a valorização dos momentos junto aos alunos do UniSales, com
retorno bastante positivo da ação proposta pelo Proextensino. No que se refere ao PECC,
que traz ações específicas de cada curso participante, também, é visível os impactos
positivos, já mencionados acima, acrescidos da experiência ímpar, inclusive a professores de
cursos que pelo viés de conhecimento não tem grandes oportunidades de lidar com o público
em questão.
Em 2020, o Projeto Inova UniSales consolidou-se para a formação do Núcleo de Inovação e
Empreendedorismo - INOVA. O Núcleo de Inovação e Empreendedorismo do UniSales visa
fomentar a inovação e o empreendedorismo, por meio de ações gerenciadas pelos professores,
abrindo espaço para as empresas e organizações receberem possíveis soluções a partir de
atividades acadêmicas realizadas por nossos estudantes. Realiza as articulações necessárias para
efetivar parcerias com organizações, públicas e privadas, objetivando o atendimento às demandas
reais oriundas do setor produtivo por meio dos projetos integrados de extensão que compõem o
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modelo pedagógico adotado pelo UniSales. Além de proporcionar o desenvolvimento, ajuda na
consolidação de uma visão de negócio nos primeiros anos da vida universitária dos estudantes.
Projetos Integrados de Extensão ou Projetos Profissionais: projetos que compõem as
matrizes curriculares dos cursos de caráter educativo, social, científico ou tecnológico, com
desenvolvimento em curto e médio prazo. Os PIE foram inseridos nas matrizes curriculares
de forma a intensificar a relação entre a universidade e a sociedade, reafirmando a extensão
universitária como parte do fazer acadêmico, ou seja, uma prática acadêmica vivenciada por
todos os estudantes. Outro objetivo destes projetos é valorizar o intercâmbio e articular
parcerias com o setor público e privado, além das agências não governamentais, além de
propiciar o retorno do egresso por meio das mentorias, valorizando o profissional e
aumento/melhorando a comunicação da Instituição com o mercado.
Cursos: conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico ou prático, planejadas
e organizadas pelos cursos. Os cursos têm no mínimo 8 horas de duração
Eventos: apresentação e exibição pública e livre ou também com clientela específica, do
conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico desenvolvido durante os Desafios
ou PIE. Podem ocorrer como congresso, seminário, encontro, conferência, ciclo de debates,
exposição, espetáculo, festival, evento esportivo, workshop, live, entre outros. O ‘’UniSales
disponibiliza as Sextas Acadêmicas como um espaço para a realização dos eventos, sejam
eles presenciais ou de forma virtual.
Prestação de serviços: realização de trabalho oferecido pela Universidade ou contratado
por terceiros (comunidade e/ou empresas), incluindo assessorias, consultorias, cooperação
interinstitucional e/ou internacional. Cabe ressaltar que a prestação de serviços na
universidade deve considerar sempre o caráter pedagógico de sua ação, eliminando a
possibilidade de substituir o Estado em suas funções e de transformar-se em uma agência
de venda de serviços.
O UniSales possui ainda o CIASC – Centro Integrado de Atenção à Saúde da Comunidade
com atendimentos em Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, o CIM- Central de
Informações ao uso de Medicamentos, o Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ e, em 2021, se
organiza para a implantação do Núcleo de Assistência Fiscal - NAF em parceria com a
Receita Federal.
Publicações e outros produtos acadêmicos: produção de publicações e de produtos
acadêmicos decorrentes das ações de extensão para difusão e divulgação cultural, científica
ou tecnológica, tais como cartilhas, vídeos, filmes, softwares, anais, revistas, livros, CDs,
entre outros.
Na operacionalização das ações de extensão, o UniSales aplica, na implantação dos
programas, projetos, cursos, eventos, prestações de serviços e produção acadêmica ligada
à extensão, um conjunto de princípios operacionais, obedecendo às Crenças e os Valores
Salesianos, às diretrizes básicas definidas no Plano Nacional de Extensão Universitária e no
documento institucional Extensão.
• a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade como interação de modelos e conceitos
complementares, de material analítico e de metodologias, buscando uma consistência
teórica e operacional que estruture o trabalho dos colaboradores;
• a necessária e obrigatória articulação da extensão com o ensino e a pesquisa, de forma
institucionalizada;
• a formação do profissional cidadão, preocupado com a qualidade de vida da sociedade
e com o meio ambiente;
• a contribuição com a formação qualificada dos jovens para o acesso ao mercado de
trabalho e para o seu responsável empenho social, de modo que tal empenho
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ultrapasse as exigências e as necessidades do mercado, produzindo mudanças e
novos desenvolvimentos na mesma sociedade;
• a relação bilateral com a comunidade externa, com troca de saberes e aplicação de
metodologias participativas e, como consequência, a democratização do conhecimento,
a participação efetiva da comunidade na atuação da Instituição e uma produção
resultante do confronto com a realidade;
• a atuação social articulada aos movimentos sociais, priorizando ações que visem ao
desenvolvimento da comunidade do entorno;
• um processo de avaliação permanente, no qual se inclui o controle social;
• a valorização da educação continuada como instrumento de atualização, treinamento e
qualificação profissional, em razão das rápidas transformações sociais do mundo
globalizado;
• a necessidade institucional de ações integradas com as diversas instâncias da
administração pública, instituições privadas e organizações não governamentais.
A política e as diretrizes Institucionais para a extensão e responsabilidade social, assim como
as formas para sua operacionalização estão sintetizadas na Figura 05.

Figura 05: Políticas de Extensão e Responsabilidade Social do Centro Universitário
Salesiano

Fonte: Conselho Superior, 2020.

A política de desenvolvimento e integração social possibilita a troca de conhecimentos entre
a academia e a sociedade, propiciando aos alunos a vivência da práxis e à comunidade a
possibilidade de obter conhecimentos e serviços especializados. Os programas educativos
implementados estão de acordo com as especificidades dos cursos de graduação e as
necessidades das comunidades com as quais a Instituição interage.
A Instituição tem como política de extensão promover o desenvolvimento e a integração
social, estimulando o exercício da cidadania, a promoção da saúde e do desenvolvimento
sustentável, o resgate e o desenvolvimento artístico e cultural, a promoção do intercâmbio
entre a Instituição e a comunidade e a promoção do empreendedorismo por meio do
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desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Com tal política a Instituição pretende-se
cumprir com a sua função social e educacional por meio de programas, projetos e ações de
caráter teórico-prático promovendo conhecimento, acesso ao saber, à cultura e despertando
a solidariedade humana.
Nesse sentido, diversas são as atividades práticas propostas aos acadêmicos, com a
orientação de professores e supervisão dos coordenadores de cursos, bem como a realização
de atividades que estabelecem elos e vínculos com a comunidade, implementando políticas
de desenvolvimento e integração social.
A operacionalização da política é efetivada por meio das seguintes diretrizes:

a) Exercício da Cidadania
A formação profissional visa ao desenvolvimento de sujeitos conscientes dos seus direitos
políticos e sociais. Dessa forma, a Instituição planeja e desenvolve atividades a fim de que
os acadêmicos exercitem a cidadania e, também, para que o público que interage com eles
conheça seus direitos e deveres por meio das ações sociais e serviços oferecidos.
A Semana de Saúde e Cidadania é um evento que ocorre anualmente, sendo realizada como
parte das atividades do Proextensino. O evento é desenvolvido pelos acadêmicos da
UniSales, juntamente com os jovens do Centro Salesiano do Aprendiz (Cesam-ES), sendo
debatidos temas tais como “Família e Sustentabilidade” (2017), Violência Cotidiana na
Contemporaneidade” (2018) Fraternidade e Políticas Públicas” (2019). A proposta do evento
é debater o tema por meio dos olhares dos diversos cursos do UniSales, sendo realizados de
forma lúdica e de forma a propiciar o protagonismo dos acadêmicos do UniSales e dos jovens
do Cesam.
Os PIE propiciam a inter-relação entre o ensino, a pesquisa e as necessidades sociais,
contribuindo para o aprofundamento da cidadania para o desenvolvimento da sociedade nas
dimensões social, cultural, ambiental e econômica, sendo desenvolvidos de modo a tornar as
comunidades autônomas, evitando-se dependência ou assistencialismo.

b) Promoção da Saúde
A UniSales tem desde a sua fundação, uma preocupação com a promoção da saúde, pois
entende que desta forma contribui com a qualidade de vida da população e com a formação
de cidadãos plenos e participativos. Neste sentido, a Clínica Integrada da Instituição, que
abrange os cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, atende à
comunidade da região da Grande Vitória. Simultaneamente aos atendimentos realizados na
clínica-escola, a matriz curricular prevê a realização de atividades práticas, realizadas por
meio dos Projetos integrados de extensão e dos Desafios, do ocorrem em locais externos ao
campus da Instituição, tais como escolas, creches, asilos, centros de saúde, hospitais,
empresas, Instituição de educação especial, onde também se desenvolvem os atendimentos
das pessoas vinculadas às instituições conveniadas.
Nessa vertente, os cursos da área da saúde participantes dos projetos de extensão
institucionais, Proextensino e PECC, desenvolvem ações junto à comunidade do entorno por
meio da ação direta com a comunidade, já que vem desenvolvendo um diálogo constante
com a comunidade desde, 2015, período que o projeto foi iniciado, mas também em parceria
com agências não governamentais como a Obra Social Nossa Senhora das Graças, Pastoral
da Criança do Forte São João, Cruzamento e Romão, bem como nos equipamentos públicos
como no Cras de Jucutuquara e no Projeto Caminhando Juntos - Cajun do Romão, da
Prefeitura Municipal de Vitória.
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É importante destacar também o Projeto Esporte Cidadão desenvolvido pelo curso de
Educação Física, em parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória, tendo como público-alvo
as crianças e os adolescentes em situação de risco social, na faixa etária de 7 a 25 anos (a
maioria de 8 a 14). Este projeto tem como foco a promoção da saúde e a inclusão social por
meio da prática esportiva, resgatando a dignidade dessas crianças e oportunizando a vivência
de diferentes manifestações esportivas. Os demais cursos da área da saúde também
possuem projetos desenvolvidos para a promoção da saúde da comunidade como o Curso
de Gestantes promovido pela Enfermagem e o Projeto Mova-se que incentiva a prática de
atividade física orientada pelos estudantes de Educação Física nos espaços da academia da
Instituição.
C) Promoção do Desenvolvimento Sustentável
As atividades interdisciplinares também são instrumentos de conscientização e alerta para
questões de sustentabilidade, realizadas por meio de estudos de caso, leituras e debates no
decorrer dos semestres letivos. Além disso, as ações realizadas pelos cursos de Serviço
Social, Sistemas de Informação, Curso Superior em Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Administração e Ciências Biológicas ajudam a articular
programas de desenvolvimento sustentável.
Além disso, alunos e professores desenvolvem diversas atividades práticas em campo, nas
quais abordam a questão da responsabilidade ambiental, por este ser um dos eixos dos
cursos. Como exemplos, podem-se citar as atividades integradas que abordam os temas de
Manejo e Recuperação de Áreas Degradadas, Diagnóstico Ambiental e Educação Ambiental,
as quais acontecem semestralmente desde 2007.
No PECC o curso de Ciências Biológicas desenvolve atividades de Educação Ambiental e
Sustentabilidade com crianças da Obra Social Nossa Senhora das Graças e com crianças da
Pastora da Criança, além de desenvolver atividades fomentando hortas urbanas nos bairros
Forte São João e Romão. No ano de 2017, o Proextensino e o Cesam promoveram a Semana
de Saúde e Cidadania, com o tema Ecologia Integral: a ecologia unindo a família na busca
do desenvolvimento sustentável e integral. O evento teve o apoio da Arcelor Mittal que esteve
presente no último dia com seus funcionários voluntários, momento também que os jovens
apresentaram os produtos gerados nas oficinas no decorrer da semana.

D) Resgate e desenvolvimento artístico e cultural
Por meio do curso de Educação Física, o UniSales, promove o programa Esporte Cidadão,
para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Na prática, ele se viabiliza com
oficinas de dança, capoeira, ginástica artística, natação, futebol, entre outras, contribuindo
para o resgate e a revitalização do desenvolvimento artístico e cultural da região da Grande
Vitória. Além desse curso, a maioria dos outros promove atividades de extensão, envolvendo
professores e alunos que contribuem para o desenvolvimento artístico e cultural, com
destaque para os saraus filosóficos realizados pelo curso de Filosofia.
O Proextensino promove junto ao Oratório Festivo as festas da Páscoa, Dia das Mães, Dia
dos Pais, Dia das Crianças e Natal. Durante as festas são produzidas oficinas de danças e
apresentações. Durante as Semanas de Saúde e Cidadania produzidas no Cesam, os cursos
promovem debates sobre diversos temas ligados à cidadania, sustentabilidade e saúde. As
oficinas além de promoverem o debate sobre os assuntos geram produtos que são
apresentados por meio de poesias, desenhos, músicas.

E) Promoção do intercâmbio entre comunidade e IES
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A IES promove ações que ampliam o contato da comunidade acadêmica com a sociedade.
Esse intercâmbio ocorre no sentido de que ambas devam ser entendidas como beneficiárias
da prática da Extensão Universitária. Por meio de ações previamente planejadas e de acordo
com a necessidade das organizações envolvidas, o resultado é a produção e a sistematização
de conhecimento. Essa diretriz é operacionalizada por intermédio da aproximação com
empresas públicas e privadas e organizações não governamentais.
O marco da aproximação entre UniSales e a comunidade do entorno, se deu com o
surgimento do PECC. Anteriormente ao projeto sentia-se uma certa hostilidade da população
com relação aos estudantes. No início, foi necessário romper uma barreia, mas com o
conhecimento e profissionalismo dos professores e acadêmicos do curso de Serviço Social,
tal barreia foi rompida. A participação dos professores e acadêmicos nos movimentos sociais
dos bairros foi fundamental. A confiança da população foi conquistada e atualmente temos
acesso aos projetos sociais, às lideranças, aos equipamentos públicos e a meta para os
próximos anos é conseguir trazer essa população para dentro do campus.

F) Promoção do empreendedorismo econômico, social e tecnológico
Entende-se que a IES é um local de produção de ciência e tecnologia a serem transferidas
para a sociedade, valorizando parcerias e gerando empreendedorismo. O Proextensino
sempre atento às demais da comunidade do entorno propicia à comunidade cursos voltados
para a geração de renda como a Oficina de Torta Capixaba, Oficina de Sabonetes, Sais de
Banho e Aromatizantes, Oficina de Luminárias, Oficina de Precificação de Produtos.
Na extensão universitária também há a possibilidade de firmar parcerias com o setor
produtivo, além da sociedade em geral, como exemplo podemos citar a parceria firmada com
a ADERES para que nossos alunos desenvolvem projetos integrados de extensão junto aos
micro e pequenos empreendedores do Estado orientando-os nas diversas áreas de negócios.
Dessa forma, a Instituição busca consolidar a excelência acadêmica por meio de um
adequado alinhamento entre a política, as diretrizes e as ações para o desenvolvimento da
extensão e da responsabilidade social.

6. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
A incorporação de novas tecnologias ao ensino nos cursos do Centro Universitário Salesiano
é uma tendência que vem se consolidando e em constante aperfeiçoamento na Instituição.
Uma ferramenta em uso, com muito sucesso, é a implantação do Ambiente Virtual de
Aprendizagem, que permite aos professores disponibilizar ao aluno as aulas, que são
previamente postadas, de tal forma que o processo ensino-aprendizagem tem como foco o
aluno e não o professor. Dessa forma, os estudos são praticados em casa, em um ambiente
virtual, além de poder realizar suas tarefas acadêmicas rotineiras (trabalhos, exercícios,
projetos, seminários, estudos de caso, problematizações, fóruns, monografias, entre outros).
Um dos grandes diferenciais dessas novas tecnologias foi a introdução do ensino estruturado
na Instituição. Nesse tipo de ensino, os professores planejam e publicam as aulas com
antecedência. A consequência disso é um aumento significativo na qualidade das aulas e um
melhor aproveitamento do tempo em sala de aula, que passa a ser dedicado ao
aprofundamento do conteúdo.
A interdisciplinaridade também é incentivada, pois os professores podem acessar todas as
aulas publicadas pelos docentes de outras disciplinas de seu curso. E a ferramenta facilita o
desenvolvimento de atividades em conjunto, como estudo de caso e projetos integrados, além
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de possibilitar, de forma ágil e rápida, o acompanhamento e avaliação dessas estratégias
diferenciadas de ensino.
Nessa proposta, os alunos passam a ter uma participação mais ativa no processo de ensinoaprendizagem. O objetivo é que os alunos, ao receberem antecipadamente a aula
sistematizada e realizando as propostas de leitura e exercícios, chegarão à sala de aula mais
bem preparados e isto resultará na melhoria do desempenho acadêmico. Os professores
passam a ter uma ferramenta dinâmica para acompanhar e avaliar os alunos mesmo fora da
sala de aula.
Por meio das novas tecnologias adquiridas, professores e alunos têm acesso a diferentes
ferramentas, como a biblioteca virtual, fóruns e debates, quadro de avisos, sala virtual, e-mail,
além de espaços específicos para inserção do plano de ensino, das aulas, das avaliações e
atividades de aprendizagem, entre outros.
O Centro Universitário Salesiano protocolou a solicitação de credenciamento da Instituição
para a oferta de cursos na modalidade de Educação a Distância em 2014. Para tanto, criou o
Núcleo de Educação a Distância (NEAD) que é responsável pela condução das atividades
relacionadas a esta modalidade e conta com uma equipe multiprofissional com formação e
experiência na área, já organizou e implantou disciplinas semipresenciais que foram ofertadas
em matrizes anteriores. Hoje o NEAD esta estruturado para a oferta dos cursos EAD sejam
no formato semipresencial ou 100% EAD.
A proposta metodológica adotada pela Instituição baseia-se na definição de Educação a
Distância do Ministério da Educação (MEC) é a modalidade educacional na qual alunos e
professores estão separados, física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade é regulada
por uma legislação específica e pode ser implantada na educação básica (educação de jovens
e adultos, educação profissional técnica de nível médio) e na educação superior. (BRASIL,
c2013).
A Educação a Distância foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 2.494, de 10 de fevereiro de
1998, do Ministério da Educação, regulamentando o Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Essa modalidade de ensino tem sido potencializada pelas Tecnologias
da Informação e Comunicação (TICs), as quais permitiram a quebra do paradigma dos
encontros presenciais, eliminando limitações de tempo e espaço, e possibilitando o uso de
recursos importantes que potencializam o exercício da aprendizagem cooperativa, como os
ambientes virtuais de apoio às comunidades de aprendizagem. Com o uso desses ambientes,
os membros dessa comunidade podem interagir estando geograficamente dispersos e ainda
podem escolher o melhor horário para realizar seus estudos. A sala de aula passa a ser sua
casa, seu local de trabalho, ou qualquer outro lugar que tenha acesso à Internet.
Na educação a distância, bem como em todo o modelo pedagógico do UniSales, o professor
tem uma postura de mediador, enquanto o aluno passa a assumir uma postura mais ativa no
processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, a distância física entre aluno e professor
pode ser encarada como novas possibilidades: ter mais tempo com a família, aproveitar
melhor o tempo, evitar deslocamentos até a Instituição de ensino, construir relações mais
ricas, entre outras facilidades.
De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, os
seguintes fatores são decisivos para o sucesso de um aluno matriculado em um curso a
distância: capacidade de automotivação, disciplina, voluntariedade e espírito investigativo.
Isso porque a modalidade de ensino e de aprendizagem a distância exige uma postura de
maior autonomia e proatividade, uma vez que você se torna o sujeito responsável por grande
parte de seu desenvolvimento. Assim sendo, não basta ter o melhor professor, o melhor
ambiente educacional e a melhor infraestrutura, se você não fizer a sua parte.
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Educação a Distância é uma modalidade de ensino que enfatiza o uso de diversas tecnologias
de comunicação e informação, no desenvolvimento profissional e humano, atendendo às
tendências do mundo contemporâneo, onde fazer uso de vários meios para propagar o
conhecimento permite que o aluno determine o como, o quando e o onde aprender.
A metodologia utilizada pelo Centro Universitário Salesiano, prevê que a estrutura dos projetos
interdisciplinares e projetos integrados de extensão, oferecidas na modalidade presencial mas
com percentual de Educação a Distância, contempla o uso de mídias integradas. São
materiais de referência e atividades apoiadas pelas ferramentas do ambiente da disciplina.
Entre os principais recursos, destaca-se:

Material Didático: material de referência que o aluno poderá consultar no AVA ou imprimir. O
material didático divide-se em:
• Materiais informativos: Plano de Aprendizagem, Guia de Orientação, Tutoriais
em áudio, calendário visual, entre outros que têm a função de informar aos
alunos sobre o andamento das aulas;
• Materiais Didático-Pedagógicos: conteúdo das aulas, textos complementares,
vídeos, aulas em áudio, entre outros que têm o objetivo de orientar a
aprendizagem.
• Aulas no AVA: contêm uma apresentação da aula, textos adicionais e
atividades a serem desenvolvidas pelo aluno, tanto individual quanto
coletivamente.
• Fóruns: debate virtual entre professor e alunos.
• Momentos Presenciais: os encontros presenciais são organizados da seguinte
forma:
• Aula Inaugural: visa fornecer aos alunos as orientações sobre a disciplina, tais
como: Plano de Aula, utilização do material impresso e do ambiente virtual de
aprendizagem; Aulas práticas e de orientação dos projetos: visam proporcionar
a realização das atividades práticas de cada projeto, assim como proporcionar
a orientação e feedback aos estudantes sobre cada etapa dos projetos;

•

Avaliações: conforme a Lei nº 9394/97 art.7º, Parágrafo Único, as avaliações
devem ser presenciais, portanto são realizadas conforme data estabelecida no
cronograma da disciplina.

Este conjunto de atividades visa garantir a integração entre os participantes, o acesso ao
material didático e a realização de atividades pedagógicas individuais e em grupo,
fortalecendo o processo de ensino-aprendizagem.

➢ Recursos Didáticos – são disponibilizados aos alunos com a finalidade de nortear os
seus estudos. Os recursos didáticos dividem-se em:

•

Conteúdo das aulas: cada disciplina tem um conteúdo específico, de acordo
com os objetivos de aprendizagem estabelecidos no Projeto Pedagógico dos
Cursos. As salas virtuais apresentam este conteúdo para ser consultado
quando on-line, ou, se preferir, poderá imprimir o material.

•

Ambiente Virtual de Aprendizagem: Ambientes Virtuais de Aprendizagem são
softwares que auxiliam na montagem de cursos acessíveis pela Internet. Eles
ajudam os professores no gerenciamento de conteúdos para seus alunos e,
com relação à parte administrativa dos cursos, permitem acompanhar
constantemente o progresso dos estudantes. O foco central desses ambientes
virtuais é facilitar o desenvolvimento de atividades coletivas, criando as
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denominadas “comunidades virtuais de aprendizagem”. O Ambiente Virtual de
Aprendizagem utilizado pelo Centro Universitário Salesiano é o Moodle,
sistema de gerenciamento de aprendizagem ou Learning Management System
(LMS) mais utilizado no mundo, com grande adesão das Instituições de Ensino
Superior (IES) privadas e públicas no Brasil. Ele apresenta várias
possibilidades de interação entre os participantes em tempo real (comunicação
síncrona) ou não (comunicação assíncrona), permitindo que eles tenham
contato entre si, com o material didático e com o professor. Dentre as
ferramentas de interação/comunicação assíncronas, destacam-se: listas de
discussão; fóruns de discussão; e-mail; enquetes; questionário on-line, entre
outros. É importante aproveitar as ferramentas disponíveis, garantindo, assim,
melhor desempenho no seu aprendizado, sendo as principais:

•

E-mails e mensagens: constituem uma forma de comunicação assíncrona, ou
seja, os participantes não precisam estar conectados todos ao mesmo tempo.
Ao se matricular, o aluno indica um e-mail que será utilizado para
comunicações constantes no ambiente.

•

Fórum: O fórum é uma das ferramentas assíncronas mais utilizadas na EAD
pois permite a discussão entre os participantes de uma comunidade virtual. Por
ser uma ferramenta assíncrona, o fórum possibilita a comunicação entre
professores e alunos a qualquer momento e em qualquer lugar onde haja um
computador ou dispositivo móvel (tablet, smartphone) com acesso à Internet,
não sendo necessário que as pessoas estejam conectadas no momento da
interação. Em um fórum, as interações ficam registradas e identificadas,
possibilitando a verificação no momento desejado pelo usuário.

•

Tarefas: Uma tarefa nada mais é do que um mecanismo que organiza o
recebimento eletrônico de um trabalho solicitado pelo professor aos alunos.
Essas tarefas podem ser: um texto on-line, no qual o aluno realiza a tarefa
redigindo um texto que é enviado para avaliação do professor; uma atividade
off-line, utilizada para que o professor possa lançar as notas dos alunos
diretamente no quadro de notas; ou o envio de arquivo único, usado quando o
aluno envia um arquivo para o professor, como cumprimento de uma tarefa (ex:
PDF, Word, Excel etc.).

•

Glossário: O glossário é utilizado para apresentar a descrição de conceitos
utilizados ao longo do curso. O professor pode utilizar o glossário, por exemplo,
para apresentar termos importantes relacionados ao curso ou disciplina em
questão.

•

Equipe – O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) conta com uma equipe de
profissionais especialmente capacitados para acompanhar o seu aprendizado.

•
Outro avanço importante na área de tecnologias da comunicação e informação, foi a
implantação da rede wireless na Instituição, permitindo a toda a comunidade acadêmica maior
facilidade para acesso à internet, bem como aos serviços disponibilizados on-line.
O Centro Universitário Salesiano promove articulação entre suas políticas de ensino, iniciação
e pesquisa científicas e extensão e responsabilidade social, de acordo com o previsto em seu
PDI, proporcionando aos alunos propostas interdisciplinares diversificadas que promovam a
integração entre a teoria e a prática bem como o resgate do senso reflexivo, ético e inclusivo.
Neste sentido, a IES procura promover junto aos seus corpos docente e discente propostas
que fomentem a inovação tecnológica e propriedade intelectual alinhadas de forma excelente
às suas políticas.
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Em face de todas as ações apresentadas o Centro Universitário Salesiano atua, de forma
excelente, no incentivo à inovação e desenvolvimento de novas tecnologias que são
fortemente ligados as suas políticas de ensino, pesquisa e iniciação científicas e extensão e
responsabilidade social, conforme previsto no seu PDI.

7. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO

a. PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS ORIENTADORES DO MODELO DE GESTÃO

A Inspetoria São João Bosco, para realizar a sua missão, baseada nos princípios do ECA (Lei
nº 8069/1990) e na pedagogia salesiana, mantém uma forte atuação na área educacional,
com serviços de educação básica, ensino superior e outros projetos educativos. A rede
integrada de ensino dispõe de escolas e Instituições de Ensino Superior.
Os princípios salesianos enfatizam a formação de “bons cristãos e honestos cidadãos” para
a sociedade, embasados nos pilares do Sistema Preventivo de Dom Bosco (razão,
espiritualidade, bondade), segundo seu fundador “a casa Salesiana é paróquia que
evangeliza, pátio que acolhe e escola que educa para a vida”.
O modelo de gestão do Centro Universitário Salesiano, observados os desígnios da educação
superior, o projeto das IUS (Instituições Universitárias Salesianas) e o POI (Projeto Orgânico
Inspetorial) esta pautado no aprimoramento dos processos internos para a garantia dos
seguintes objetivos estratégicos:
- Aprimoramento das ferramentas e práticas de gestão
- Aprimoramento da mensuração do impacto social na nossa área de atuação
- Criação e desenvolvimento de metodologias, à luz do carisma salesiano, apropriado aos
diferentes públicos
A Reitoria, Conselho Universitário, Diretorias Executivas e suas respectivas coordenações e
demais membros da comunidade acadêmica são responsáveis pela execução do modelo de
gestão proposto para o Centro Universitário.
8.1.1. Estrutura Organizacional da IES
O Regimento do Centro Universitário Salesiano trata da gestão institucional, da estrutura
organizacional, da estrutura e atribuições dos órgãos colegiados, da estrutura e atribuições
das coordenações de curso e acadêmicas, da integração entre gestão administrativa, órgãos
colegiados e cursos e da participação da comunidade acadêmica nos órgãos superiores
administrativos e acadêmicos.
A Administração Superior do UniSales será exercida pelos seguintes órgãos de
Administração Superior: Chancelaria; Reitoria; Conselho Universitário – CONSUN; PróReitoria Acadêmica; Pró-Reitoria Administrava Financeira; Pró-Reitoria de Pastoral, o Comitê
Gestor e os órgãos especiais e de Assessoria: Gabinete da Reitoria; Procuradoria
Institucional; Assessoria de legislação e normas; Assessoria de comunicação; Ouvidoria;
Comissão Própria de Avaliação – CPA.
A Administração Básica do UniSales será exercida pelos seguintes órgãos: I – Órgão
Deliberativo: a) Colegiado de Curso; II – Órgão Consultivo: Núcleo Docente Estruturante –
NDE; III – Órgãos executivos: Coordenadoria de Curso de Graduação; Coordenação de
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Educação à Distância (EaD); Coordenação de Pós-Graduação; Coordenação de Iniciação
Científica; Coordenação de Extensão e Ação Social; Coordenação de Pastoral; Coordenação
Administrativo e Financeira; Coordenação de Marketing; Coordenação de Tecnologia; IV–
Núcleos e setores executivos da administração básica, vinculados à: Pró-Reitoria
Acadêmica: Núcleo de Estágios e Carreiras; Núcleo de Educação Inclusiva; Núcleo de Apoio
Psicopedagógico; Núcleo de Inovação e Aprendizagem; Núcleo de Internacionalização;
Biblioteca; Secretaria Acadêmica; Sala dos Professores; Laboratórios e Clínicas; PróReitoria Administrativa-Financeira: Multiatendimento, Núcleo de Pessoas (DP/RH),
Financeiro central, Assistência Social, Administrativo, Infraestrutura Patrimonial, Áudio Visual,
Sistemas, Infraestrutura de Rede/Segurança, Laboratórios, Tecnologias Educacionais,
Comunicação, Comercial; conforme organograma e Regimento do UniSales.
A Reitoria é o órgão executivo superior, ao qual cabe superintender, coordenar e fiscalizar
todas as atividades da Instituição, com o suporte oferecido pelas diretorias e demais órgãos
da administração básica.
A Administração Superior do UniSales tem plena compreensão e ciência da importância da
participação dos docentes e discentes não só no âmbito das decisões de natureza didáticopedagógicas, como também na área de gestão administrativa. Por essa razão, os seus corpos
docente e discente têm uma representação deliberativa importante na composição dos
órgãos colegiados, na perspectiva de tornar coerentes as decisões que envolvem a gestão
do patrimônio acadêmico, possibilitando um envolvimento participativo e atuante.
O Conselho Universitário (CONSUN) do Centro Universitário Salesiano, órgão máximo
deliberativo e propositivo para assuntos de natureza acadêmica, disciplinar e é constituído
por:
III III IV VVI VII VIII IX XXI XII XIII XIV XV XVI -

Reitor(a) que o preside;
Pró- Reitoria Acadêmica;
Pró-Reitoria Administrativa-financeira;
Pró-Reitoria de Pastoral;
Coordenação Administrativo-Financeira;
Coordenação de Iniciação Científica;
Coordenação de Extensão e Ação Social;
Coordenação de Pós-graduação;
Coordenação de Educação à Distância;
Dois Coordenadores de Curso, indicados por seus pares;
Dois Docentes, indicados por seus pares;
Dois Discentes, regularmente matriculados no Centro Universitário Salesiano,
indicados por seus pares;
Dois representantes da Mantenedora;
Um membro representante dos Técnicos-Administrativos;
Um membro presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e;
Um membro representante da comunidade local designado pelo(a) Reitor(a).

O mandato dos membros do CONSUN varia em razão de sua condição de membro.
O mandato dos membros natos do Conselho Universitário, aqueles citados nos incisos de I a
IV coincide com o exercício da função na Instituição.
O mandato dos demais membros é de 2 (dois) anos, condicionados ao exercício da função e
permitida a recondução.
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O Secretário do Conselho Universitário é indicado pelo reitor e deve recair sobre funcionário
que não pertença ao Conselho.
Compete ao Conselho Universitário:
I - exercer a jurisdição superior do Centro Universitário Salesiano, nos termos
desse Regimento, em matéria acadêmica e disciplinar;
II - deliberar sobre legislações e normas acadêmicas;
III - criar, autorizar, implantar, expandir, modificar, suspender e extinguir cursos,
assim como os documentos que os consolidam, em todos os níveis e
modalidades de educação, após expressa aprovação da Mantenedora;
IV - apreciar, em grau de recurso, as decisões dos Colegiados de Cursos em
matéria de natureza acadêmica ou disciplinar;
V - estabelecer e homologar políticas e diretrizes nas seguintes áreas: ensino de
graduação e pós-graduação; iniciação e pesquisa científicas; extensão e
responsabilidade social; e de gestão;
VI - deliberar sobre propostas de matrizes curriculares e programas apresentadas
pelos Colegiados de Cursos, observada a legislação em vigor;
VII - aprovar as normas de funcionamento dos órgãos Colegiados dos Cursos;
VIII - aprovar os calendários acadêmico e administrativo;
IX - deliberar sobre as normas de ingresso e fixar o número de vagas de ingresso;
X - deliberar sobre questões referentes ao ensino, à iniciação e pesquisa
científicas, à pós-graduação, à extensão e responsabilidade social;
XI - aprovar a criação, suspensão e supressão de cursos de pós-graduação;
XII - deliberar sobre matrizes curriculares, regimentos e modificações dos cursos
de graduação, estas após ouvida a Mantenedora, e outros projetos relativos à
iniciação e pesquisa científicas, pós-graduação, extensão e responsabilidade
social;
XIII - estabelecer políticas de avaliação da graduação, pós-graduação, da iniciação
e pesquisa científicas, da extensão e responsabilidade social, da produção
científica do corpo docente, das atividades de suporte e administração, bem
como da avaliação institucional.
XIV - aprovar políticas, diretrizes e normas relativas ao ensino, à pós-graduação, à
iniciação e pesquisa científicas, à extensão e à responsabilidade social, assim
como aquelas relativas à gestão;
XV - aprovar a política de capacitação institucional;
XVI - atuar como instância de recursos no que se refere aos assuntos acadêmicos
e disciplinares;
XVII - deliberar sobre Regulamentos de Estágios, Trabalhos de Conclusão de
Cursos, Projetos integrados, Atividades Curriculares Complementares, entre
outros similares ou que venham a ser implantados no futuro;
XVIII - aprovar o próprio calendário de reuniões; e
XIX - exercer outras atribuições no âmbito de sua competência.
O Comitê Gestor foi instituído em 2019 com a participação da Reitoria, Diretoria Acadêmica
e os Diretores da Consultoria Independente que exercem a Gestão do Modelo Educacional,
Administrativa Financeira e de Marketing e Comunicação.
Os órgãos Administrativos da IES superintendem, coordenam e fiscalizam todas as suas
atividades, por meio de um planejamento integrado e de uma avaliação permanente.
A administração da Instituição é exercida de acordo com o Plano de Desenvolvimento
Institucional, que poderá ser aperfeiçoado e reformulado em sua consecução, quando se fizer
necessário.
A Administração Superior do Centro Universitário Salesiano tem plena compreensão e ciência
da importância da participação dos docentes, não só no âmbito das decisões de natureza
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didático-pedagógicas, como também na área de gestão. Por essa razão, tanto o corpo
docente quanto o discente têm uma representação deliberativa importante na composição do
Conselho Superior, do Conselho Universitário e dos Colegiados de Curso, na perspectiva de
tornar coerentes as decisões que envolvem a gestão do patrimônio acadêmico, possibilitando
um envolvimento participativo e atuante.
Todos os cursos têm constituído o Núcleo Docente Estruturante – NDE, órgão ligado
diretamente ao Colegiado de Curso, composto por um conjunto de professores de elevada
formação e titulação, contratados em tempo integral ou parcial, que responde mais
diretamente pela atualização, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico de Curso.
O referido Núcleo tem a responsabilidade permanente de garantir a qualidade acadêmica do
curso. O NDE é composto por 05 (cinco) professores com elevada titulação e experiência
docente, incluindo o coordenador do curso que o preside. As atribuições, formas de
funcionamento e designação dos componentes estão homologados pelos órgãos colegiados
competentes da IES.
Os Colegiados de Curso são voltados para as atividades-fim, discutindo as funções de ensino,
iniciação e pesquisa científicas, extensão, pós-graduação e responsabilidade social no
âmbito dos Cursos, articulando-se, para tanto, com o Conselho Superior, com o Conselho
Universitário e com a administração superior da Instituição, observado o Estatuto aprovado
pelo Ministério da Educação. O Regimento Institucional, determina a participação de três
docentes nos Colegiados de Cursos.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA), de acordo com o artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, é
responsável pela condução dos processos de avaliação internos da Instituição, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP e com a participação
de todos os segmentos da Comunidade Acadêmica, o que inclui a participação ativa e
independente de representantes dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, bem
como da sociedade civil organizada.
Além disso, devido à natureza do cargo, os docentes exercem outras funções administrativas
como coordenação de curso, coordenação de áreas como pós-graduação, extensão,
pesquisa, comitê de ética, laboratórios, entre outros cargos de confiança.
8.1.2. Colegiados De Curso

O Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza é órgão deliberativo no
âmbito do Curso, em matéria de ensino de graduação e pós-graduação, iniciação e pesquisa
científicas, extensão e responsabilidade social, tendo a seguinte composição:
III III -

coordenador do curso com mandato ad nutum;
todos os docentes do curso; e
um discente do curso, eleito por seus pares, com mandato de 1 (um) ano
permitida a reeleição.

Para os cursos na modalidade a distância indicação de um tutor indicado por seus pares, com
mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Compete ao Colegiado de Curso:
I - participar ativamente da administração acadêmica do curso;
II - auxiliar no planejamento, acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico
do Curso, deliberando sobre sua aprovação;

109
III - fixar as diretrizes didático-pedagógicas do respectivo curso;
IV - propor ao Conselho Universitário normas complementares sobre currículos e
programas;
V - avaliar o relatório de desempenho geral dos docentes e tutores do curso;
VI - aprovar os planos de ensino das conteúdos ministradas no curso, os
programas de estágio e de monitoria, os manuais de TCC e Projeto Integrador;
VII - deliberar sobre questões referentes à matrícula, à transferência, às
representações de professores e alunos e aos recursos interpostos sobre
matérias de ordem acadêmica;
VIII - deliberar as propostas encaminhadas pelo Núcleo Docente Estruturante, assim
como homologar os representantes docentes neste órgão;
IX - aprovar, no âmbito de sua competência, regulamentos e normas de aplicação
para a execução de estágios curriculares internos e externos, bem como para
o exercício da monitoria, em conformidade com as políticas e diretrizes
superiores;
X - elaborar o próprio regulamento, submetendo-o à aprovação do CONSUN;
XI - elaborar o seu calendário semestral de atividades;
XII - definir critérios para avaliação de programas de estágio e de monitoria;
XIII - aprovar e avaliar os planos de trabalho do curso;
XIV - apresentar ao CONSUN proposta de mudanças curriculares; e
XV - aprovar o próprio plano semestral de atividades.
O colegiado do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza é composto pelo coordenador
do curso e pelos docentes. O colegiado se reúne pelo menos uma vez no semestre para
discussão e planejamento e faz ainda outras reuniões, quando necessário, no decorrer do
semestre letivo. Todas as decisões do colegiado são registradas em atas, devidamente
aprovadas e assinadas pelos membros.
8.1.3. Núcleo Docente Estruturante
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi um conceito criado com o intuito de qualificar o
envolvimento docente no processo de concepção e consolidação dos cursos de graduação
(Portaria Nº 147/2007). De acordo com a Resolução CONAES/01/2010, o NDE constitui-se
de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no
processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do
curso. O NDE é constituído por membros do corpo docente do curso, que exerçam liderança
acadêmica no âmbito deste, percebida na produção de conhecimentos na área, no
desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela
instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. O Art. 2º da Resolução
CONAES/01/2010 estabelece como atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre
outras:
• contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
• zelar pela integração curricular interconteúdo entre as diferentes atividades de ensino
constantes no currículo;
· indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas
de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as
políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;
• zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação.
O Presidente do Núcleo Docente Estruturante é o Coordenador do Curso a quem compete:
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• convocar e presidir reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
• representar o NDE junto aos órgãos da Instituição;
• encaminhar à Congregação as deliberações do Núcleo;
• coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores da Instituição.
As atribuições e o regulamento do Núcleo Docente Estruturante dos cursos de graduação
(bacharelado, Licenciatura e Superiores de Tecnologia) no Centro Universitário Salesiano
estão regulamentados através da Resolução CONSUP DE Nº 2/2015.

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza
Os membros dos NDEs dos cursos de Licenciatura em Ciências da Natureza do Centro
Universitário Salesiano são indicados pelo Colegiado do Curso e há previsão de renovação
parcial da sua composição, com vistas a possibilitar o contínuo processo de
acompanhamento do curso conforme prevê a Resolução CONSUP nº 02/2015.
Para formação do NDE a Coordenação de Curso se pautou pelos critérios estabelecidos
pelos Ofícios Circ. MEC/INEP/DAES/CONAES 000074 e 00075 e, nesse sentido o curso
possui um NDE de acordo com a Resolução CONAES nº 01/2010, assim como em
consonância com a Resolução CONSUP nº 02/2015 que regulamenta internamente a
composição e o funcionamento deste importante órgão, conta com 100% de seus membros
com titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação strictu sensu e com regime
de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo 20% com regime de trabalho de tempo
integral.
O Coordenador do Curso é o responsável pelo acompanhamento das atividades do NDE que
tem como objetivo principal garantir a qualidade acadêmica do curso. Todas as discussões,
análises e avaliações do NDE são registradas em atas que são encaminhadas ao Colegiado
do Curso para as devidas deliberações. Ao longo do semestre ocorrem 02 reuniões ordinárias
e também estão previstas reuniões extraordinárias, que podem ser convocadas, de acordo
com o grau de urgência e importância de assuntos ligados diretamente ao Projeto Pedagógico
do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza.
Pela análise das atas do NDE comprova-se que esse núcleo vem contribuindo para
consolidação e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso. Dentre outros pontos de pauta,
destacam-se a atualização do PPC, a avaliação da aprendizagem na formação do estudante,
a revisão de bibliografia básicas e complementares dos conteúdos (conforme descrito em
relatório próprio do NDE), e atualização e definição das normais gerais dos projetos
integradores e leituras interconteúdos, entre outros. Tais pontos contribuem para a evolução
do curso e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico.
O NDE do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza é atuante e contribui de forma
sistêmica e global na concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC do
curso e possui parte

8.1.4. Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza

Como citado anteriormente, as coordenações de curso reportam-se a Diretoria Acadêmica e
é um órgão que compõe a administração básica. No UniSales as atribuições dos
coordenadores de curso estão descritas no Regimento Interno da Instituição.
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Fundamentada pelas diretrizes do Regimento e do PDI, a coordenação desempenha as
seguintes atribuições:
I - zelar pela sustentabilidade econômico-financeira do curso;
II - coordenar a elaboração e a atualização do projeto pedagógico do seu curso, juntamente
com o NDE, em consonância com o Plano de PDI e com o Planejamento Estratégico da
Instituição, ouvindo os professores do curso, zelando pela qualidade de ensino;
III - incentivar os docentes para a articulação do ensino com a iniciação e pesquisa científicas,
a extensão e responsabilidade social e a pós-graduação;
IV - orientar o discente nos aspectos acadêmicos por ocasião da matrícula em articulação
com a Diretoria Acadêmica;
V - acompanhar a prática pedagógica, auxiliando os professores na elaboração, execução
dos projetos de ensino, atividades complementares, pesquisa, extensão e cultura,
submetendo-os à Diretoria Acadêmica;
VI - supervisionar a execução dos programas de ensino com o registro dos conteúdos
programáticos, frequência e aproveitamento, nos diários de classe, apondo sua assinatura e
encaminhando-os à Secretaria Acadêmica;
VII - acompanhar a política de aquisição e atualização do acervo bibliográfico para o curso;
VIII - exigir a documentação completa de cada professor e encaminhá-los para anuência da
Diretoria Acadêmica;
IX - zelar pela ordem e conteúdo no âmbito do curso;
X - participar das atividades de planejamento e avaliação da Instituição;
XI - promover e coordenar seminários, grupos de estudo e outros programas para o
aperfeiçoamento do curso;
XII - emitir parecer sobre a organização e a administração de laboratórios, material e
equipamentos necessários ao ensino, à iniciação e pesquisa científicas, à extensão e à
responsabilidade social, submetendo-o à aprovação da Diretoria Acadêmica;
XIII - presidir o Colegiado de Curso mantendo registro das reuniões;
XIV - participar das reuniões do Colegiado Superior para o qual foi indicado como
representante;
XV - providenciar, junto aos órgãos competentes, o preenchimento de vagas, no caso de
vacância de membro do Colegiado do Curso;
XVI - constituir o NDE do curso, presidindo-o e mantendo registro das reuniões;
XVII - convocar as reuniões do NDE e após aprovação das deliberações, encaminhar aos
órgãos superiores para aprovação;
XVIII - realizar reuniões com o corpo docente do curso para discussão do processo de ensinoaprendizagem e avaliação, assim como deliberar sobre as demandas acadêmicas e
administrativas no âmbito do curso;
XIX - emitir parecer sobre lotação e afastamento de docentes, submetendo-o à aprovação da
Diretoria Acadêmica;
XX - propor à Diretoria Acadêmica a admissão de monitor, segundo o Regulamento da
Monitoria;

112
XXI - representar o curso no âmbito da Instituição;
XXII - fiscalizar a frequência dos docentes, o horário das aulas e o cumprimento da
integralização curricular;
XXIII - decidir processos sobre o aproveitamento de estudos, adaptações, dispensa de
conteúdos, justificativa de faltas, revisão e segunda chamada de provas, ouvidos os
professores envolvidos e os interessados, sempre que necessário, na forma da legislação,
bem como receber e decidir sobre todo e qualquer requerimento protocolado em nome do
Curso;
XXIV - acompanhar e tomar decisões sobre o desempenho docente e discente no curso,
assim como dar conhecimento das avaliações e decisões delas decorrentes;
XXV - elaborar o plano anual de atividades da Coordenação de Curso;
XXVI - propor cursos de atualização ou de enriquecimento curricular para a comunidade
acadêmica;
XXVII - participar, ativamente, do processo de controle da evasão e da inadimplência,
sugerindo medidas e alternativas para a tomada de decisões;
XXVIII - participar, ativamente, do processo de divulgação do curso, estabelecendo parcerias
para viabilização de estágios e prestação de serviços;
XXIX - realizar reuniões com os líderes de turma no mínimo duas vezes por semestre letivo;
XXX - exercer outras atribuições inerentes à sua função e as que lhes forem conferidas por
este Regimento ou por delegação superior; e
XXXI - cumprir e fazer cumprir as normas constantes do Regimento Interno da Instituição.
A Coordenação do Curso participa ativamente da gestão do curso, promovendo e
desenvolvendo ações no que tange à composição do corpo docente, acompanhamento
docente quanto às práticas e metodologias de ensino e avaliação, acompanhamento
pedagógico do desempenho dos alunos, manutenção e ampliação do acervo bibliográfico,
entre outros (conforme consta em plano de ação próprio). Vale dizer ainda que a
Coordenação possui representatividade no Conselho Superior (CONSUN) através de seus
pares.
Por meio das reuniões dos Conselhos de Classe, Colegiado do Curso e do NDE, a
Coordenação atua diretamente com o corpo docente na evolução e consolidação do Projeto
Pedagógico do Curso.
Alinhada à filosofia Salesiana no que diz respeito à acolhida dos alunos, a Coordenação
mantém contato permanente com os alunos, quer seja, pelos atendimentos individuais que
ocorrem diariamente, pela presença nas salas de aula, nos espaços de convivência, por meio
de e-mails e do portal acadêmico, e por reuniões periódicas com os representantes das
turmas.
O acompanhamento dos alunos é feito de forma sistemática pela Coordenação do Curso que
monitora e avalia os resultados dos processos de avaliação (desempenho discente), de forma
a atuar preventivamente reduzindo os casos de evasão seja por trancamento, cancelamento
ou transferência.
A Coordenação estimula continuamente a participação dos alunos e professores nos editais
de monitoria, de iniciação científica e extensão bem como atua na promoção de eventos,
debates e palestras que contribuem para a ampliação do conhecimento e para a formação
dos alunos.
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O desempenho da coordenação é avaliado a cada período letivo por meio da avaliação
institucional organizada pela CPA e de feedbacks referentes ao desempenho da coordenação
também são dados pelos representantes de turmas em reuniões próprias ocorridas dentro do
período letivo. Nesse sentido, conforme dados da CPA referente a 2020, o percentual de
satisfação da coordenação com o corpo discente e docente tem-se mostrado muito bom a
excelente.
A contratação e a manutenção do corpo docente ocorrem mediante a análise da coordenação
do curso e tem-se buscado contratar/manter não apenas indicadores de titulação, mas
também alocar os professores em conteúdos, extensões e iniciações cientificas que
respeitem suas áreas de interesse, aderência e experiência profissional com fim de alcançar
resultados exitosos para o curso. A potencialidade do corpo docente foi levada em
consideração quando da formação do NDE do curso que foi estruturado de forma a priorizar
professores de diferentes áreas com vistas a favorecer a integração, monitoramento e
melhora continua do curso.
As atribuições e ações descritas evidenciam a dedicação do coordenador ao curso,
caracterizada pela sua liderança, transparência, conhecimento, comprometimento com o PDI
e o PPC e atendimento aos discentes e docentes.

8.1.5 Regime de trabalho do coordenador do curso
O regime de trabalho do coordenador do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza é
de tempo integral, das quais 10 horas são destinadas às atividades da Coordenação. Em
termos de formação acadêmica e experiência profissional, o coordenador do curso, prof. Msc.
Danilo Camargo Santos, atendendo às DCNs do curso, possui:
Graduação (Licenciatura e Bacharelado) em Ciências Biológicas pela Universidade Federal
do Espírito Santo (2006) e Mestrado em Ciências Biológicas, área de Biologia Vegetal, pela
Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho. Possui MBA em Gestão da
Aprendizagem, pela UniAmérica. Tem experiência na área de Ecologia, com ênfase em
Ecologia do Fitoplâncton e Ecologia de Cianobactérias, além da atuação na docência de
ensino superior.
Experiência Profissional:
Universidade Federal do Espírito Santo:
2004 - 2006: Atuou como professor voluntário do curso de Ciências Biológicas, auxiliando as
aulas práticas da disciplina Taxonomia de Plantas Avasculares (que posteriormente passou
a se chamar Biologia de Criptógamos).
Centro Universitário Salesiano:
2009 - 2010: Atuou como professor do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura e
Bacharelado), ministrando as disciplinas
•
•

Biologia das Plantas Avasculares
Ecologia I
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•
•

Ecologia II
Estágio Supervisionado (apenas do curso de Licenciatura).

2013 - 2021: Atuou como professor do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura e
Bacharelado), ministrando as disciplinas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análises Cito-Histológicas Vegetais
Análise da Flora Criptógama
Análise da Flora Fanerógama
Biogeografia
Biologia das Plantas Avasculares
Biologia das Plantas Vasculares
Biologia Molecular
Botânica Estrutural
Citologia, Histologia e Embriologia
Ecossistemas do Espírito Santo
Ecologia de Ecossistemas
Ecologia de Populações e Comunidades
Estágio Supervisionado (apenas do curso de Licenciatura).
Metabolismo e Desenvolvimento Vegetal
Metodologia da Pesquisa (Núcleo de Educação a Distância)
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas
Projeto de Trilha Ecológica Interpretativa
Projetos Integradores
Saúde e Saneamento Ambiental
TCC I
TCC II

2013 - 2021: Atuou como professor dos cursos da Área da Saúde (Farmácia, Biomedicina,
Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física), ministrando as disciplinas:
•
•
•
•

Análises Ecológicas da Água
Análises Ecológicas do Solo e Ar
Citologia, Histologia e Embriologia
Genética e Biologia Molecular

2014 - 2021: Atuou também como:
•
•
•
•
•
•
•

Membro do Comitê de Ética em Pesquisa
Membro da Comissão Própria de Avaliação
Membro da Equipe de Professores de Apoio Metodológico
Membro do Conselho Universitário
Membro da Comissão de Melhoria Contínua
Orientador de projeto de Iniciação Científica
Orientador de projeto de Extensão
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Escola São Francisco de Assis:
2013/1 e 2014/1: Atuou como professor do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura),
ministrando as disciplinas:
•
•

Biologia das Plantas Avasculares
Recuperação de Áreas Degradadas

Não Acadêmica
Escola Ateneu:
2006: Atuou como professor de Biologia e Química para o ensino médio.
Escola Pio XII:
2006: Atuou como professor de Biologia e Química para o ensino médio.
Grupo de Estudos Popular:
2001 - 2004: Atuou como professor de Biologia para pré-vestibular voluntário.
Projeto Universidade Para Todos:
2006 – 2007 e 2009 - 2010: Atuou como professor de Biologia para pré-vestibular.
Laboratório de Taxonomia e Ecologia de Algas Continentais:
2006 – 2007 e 2009 - 2010: Atuou como pesquisador voluntário sobre Ecologia de Microalgas
fitoplanctônicas.

8. CORPO DOCENTE DO CURSO
O UniSales pretende destacar-se no contexto educacional capixaba, desta forma estruturou
um projeto que pretende oferecer professores mais capacitados, a melhor infraestrutura nas
salas de aula, biblioteca e laboratórios, e um projeto acadêmico diferenciado e
contextualizado com a sociedade para o qual se destina. Busca, assim, a formação de
profissionais que possam tanto potencializar as vocações regionais conhecidas, quanto
incentivar o surgimento de novas vias de desenvolvimento.
Tendo o corpo docente como um dos pilares para o alcance dos objetivos estabelecidos em
seu Planejamento Estratégico, estabeleceram-se diretrizes específicas com vistas à
contratação de professores com titulação, formação e experiência adequadas às atividades
acadêmicas que desenvolverão na Instituição.
Entendendo que a contratação é o primeiro momento no processo de construção de um corpo
docente diferenciado, a IES desenvolve uma política de formação de recursos humanos de
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alto nível com o objetivo de estabelecer um incentivo permanente à qualificação acadêmica,
além de estimular as expectativas de crescimento pessoal e profissional dentro da
organização.

a. REQUISITOS DE TITULAÇÃO
A resolução CONSUN nº 02/2009 estabelece a regulamentação geral para o processo de
seleção de docentes, a qual considera na avaliação dos candidatos, principalmente, a
titulação, experiência docente, experiência profissional na área da disciplina objeto do
processo, desempenho na entrevista e na prova didática, assim como na prova escrita,
quando houver à critério da Reitoria do Centro Universitário.
O processo é realizado na forma dessa resolução e em etapas de caráter eliminatório (análise
de currículo) e classificatório (entrevista e banca).
Na primeira etapa, durante a análise do currículo dos candidatos, são levados em
consideração os critérios gerais estabelecidos pelo MEC, tais como titulação e experiência,
tendo como referência as especificidades de cada curso. No processo, são exigidos do
candidato experiência mínima docente ou profissional e, obrigatoriamente, titulação mínima
em nível de especialização Lato Sensu concluída.
O corpo docente de cada curso do UniSales é constituído pelo pessoal que nele exerce
atividades acadêmicas e estruturado nos termos do PDI que tem como fundamento, os
seguintes princípios:
- Exigência de titulação específica, no mínimo titulação lato sensu, e processo seletivo
para ingresso nas diversas categorias funcionais, observando-se a exigência de pelo menos
1/3 de docentes com titulação stricto sensu;
- Estímulo ao aperfeiçoamento continuado, valorizando-se a titulação/habilitação
obtida pelo professor;
- Progressão funcional com base na titulação e tempo de serviço;
- Período destinado a estudos, planejamento e avaliação incluídos na carga horária
de trabalho;
- Incentivo à permanência do professor no exercício ao magistério, valorizando seu
trabalho acadêmico, sua titulação e seu tempo de serviço;
- Respeito e dedicação às funções básicas da educação.
O corpo docente de cada curso será constituído pelo pessoal que nele exerça atividades
acadêmicas, conforme descritivo das ocupações segundo a Classificação Brasileira de
Ocupações- CBO.
A questão da aprendizagem é central na percepção e no modelo educacional do Unisales,
onde o docente quanto à competência profissional, deve ter um ponto convergente entre a
pessoa, sua formação educacional e sua experiência profissional. A competência é um saber
agir responsável que inclui saber mobilizar, integrar e transmitir conhecimentos, recursos e
habilidades, em certo contexto profissional. Decorre daí, também, a importância da
competência do profissional docente, já que para uma atuação efetiva, o professor deve
inevitavelmente conciliar esses saberes. O profissional docente com melhor preparo para
exercer essa função deve reunir todas as facetas da competência profissional de um
educador, sendo elas: formação técnica-científica, formação prática, formação política e a
formação pedagógica.
O Unisales busca um perfil profissional competente do ponto de vista da sua
capacidade técnica e também do seu comprometimento no ato de educar.
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Além das qualidades acadêmicas e experiência profissional, o candidato a professor
do Centro Universitário Católico de Vitória deve reunir determinadas habilidades para o
exercício da docência, dentre outras: Utilização de tecnologias e informática; Comunicação
fluente; Postura e relação interpessoal; Expressão visual, oral e corporal; Liderança;
Adaptabilidade; Resolutividade; Gestão de conflitos.
b. REQUISITOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Para o Unisales fica explícito que as competências dos docentes vão além do conhecimento
técnico-científico e que a experiência profissional é um fator de grande importância. Sendo
assim, vale ressalvar o valor da articulação entre teoria e prática na formação dos docentes
do ensino superior.
Ressalta-se que as competências do profissional docente não se formam de maneira
descolada da realidade prática e simbólica. Neste sentido, percebe-se que as competências
profissionais do docente estão diretamente relacionadas com o exercício da sua prática.
Com relação a experiência profissional o Unisales considera que o docente deve possuir,
preferencialmente, o mínimo 3 anos de experiência profissional comprovada, tanto no
magistério superior quanto no âmbito profissional, sendo ainda considerados a experiência
em projetos de inovação e empreendedorismo, que são bastante alinhados ao modelo
educacional do Centro Universitário.

C. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO
A Instituição busca um perfil profissional competente, do ponto de vista da sua capacidade
técnica e também do seu comprometimento no ato de educar.
A admissão de pessoal docente far-se-á mediante contrato de trabalho celebrado com a
Mantenedora, e a seleção de candidatos será feita com a observância dos critérios
estabelecidos no Regimento, no Plano de Carreira e na resolução CONSUP nº 02/2009.
Compete ao Reitor aprovar o Processo Seletivo específico para seleção e contratação dos
docentes, e o seu enquadramento nas Categorias e Classes definidas neste Plano de
Carreira, após orçamento aprovado pela Mantenedora.
Cabe ao Coordenador do Curso propor e comprovar a necessidade da contratação de
docentes, bem como solicitar à Reitoria a abertura do processo de seleção.
O Processo Seletivo específico para seleção e contratação dos docentes nas Categorias e
Classes será organizado pelo Setor de Recursos Humanos, após deliberação do Reitor,
mediante a publicação de Edital para conhecimento dos interessados.
A resolução CONSUP nº 02/2009 estabelece a regulamentação geral para o processo de
seleção de docentes, a qual considera na avaliação dos candidatos, principalmente, a
titulação, experiência docente, experiência profissional na área da disciplina objeto do
processo, desempenho na entrevista e na prova didática, assim como na prova escrita,
quando houver, à critério da Reitoria do UniSales.
O processo de seleção é realizado em três etapas:
a)
b)

Primeira etapa: caráter eliminatório, na qual ocorre a análise do currículo do
candidato;
Segunda etapa: caráter classificatório, composta por uma entrevista e uma prova
didática perante banca de avaliação sobre o tema do projeto objeto da seleção;
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c)

Terceira etapa: caráter eliminatório, caracteriza-se por uma entrevista, individual ou
em grupo, com a Direção Acadêmica / Reitoria.
Na primeira etapa, durante a análise do currículo dos candidatos, são levados em
consideração os critérios gerais estabelecidos pelo MEC, tais como titulação e experiência,
tendo como referência as especificidades de cada curso. No processo, normalmente, são
exigidos do candidato experiência mínima docente ou profissional de 05 anos e,
obrigatoriamente, titulação mínima em nível de especialização Lato Sensu concluída.
Além das qualidades acadêmicas e experiência profissional, o candidato a professor do
UniSales deve reunir determinadas habilidades para o exercício da docência, dentre as quais
se destacam:
•

conhecimento de informática e manuseio das ferramentas de Internet;

•

capacidade de comunicação;

•

postura pessoal e ética;

•

expressão visual, oral e corporal;

•

apresentação pessoal;

•

habilidade de liderança;

•

capacidade de adaptação ou ambientação;

•

capacidade de resolver situações-problema;

•

capacidade de resolver conflitos interpessoais; entre outras.

Na segunda etapa, é o momento em que se avalia a capacidade do candidato de aplicar em
sala de aula, com competência, o Plano de Aprendizagem do Projeto para o qual se
candidatou. Nesta aula deverão estar presentes o Coordenador de Curso objeto do processo
de contratação e um professor da área específica do Projeto ou Curso.
Quando o mesmo candidato estiver concorrendo para projetos em diferentes Cursos, os
demais Coordenadores envolvidos também deverão participar das bancas de seleção. Nesta
etapa são avaliadas as seguintes características:
•

capacidade de adaptação ao Plano de Aprendizagem do Projeto;

•

capacidade de adaptação ao Projeto Pedagógico do Curso;

•

capacidade de comunicação;

•

capacidade didática;

•

conhecimento específico;

•

desenvolvimento conceitual;

•

domínio dos saberes da disciplina;

•

habilidade com novas tecnologias;

•

habilidade de realizar Planejamento Pedagógico;

•

postura;

•

variedade de Estratégias Pedagógicas.

A terceira etapa, que consiste em uma entrevista com a Diretoria Acadêmica / Reitoria, é de
caráter informativo para apresentação do perfil desejado do docente na Instituição e as
normas e procedimentos a serem seguidos.
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Os docentes selecionados serão contratados e enquadrados conforme as disposições
constantes no Plano de Carreira, Cargos e Salários Docente, aprovado pelo Conselho
Superior da Instituição.
Após a contratação, o professor passa pela fase de integração à comunidade acadêmica,
com ênfase para as seguintes etapas:
•

reuniões com o Coordenador de Curso, onde são apresentados o PDI da Instituição
destacando a missão, objetivos e políticas institucionais, bem como o PPC do curso,
além de orientações para elaboração do plano de aprendizagem do projeto e
orientações gerais relativas aos procedimentos de registros e controles como pautas,
diários e processos administrativos;

•

capacitação no portal acadêmico para a postagem das aulas e utilização das novas
tecnologias (fóruns, grupos de discussão, projetos integrados de extensão, atividades
práticas supervisionadas, avaliações e entrega de trabalhos via portal, entre outros);

•

capacitação por meio da semana de formação permanente, que ocorre sempre no
início de cada semestre, momento em que são abordados temas variados como
Pedagogia Salesiana, Avaliação, Metodologias de ensino-aprendizagem, entre
outros. Nessa semana ocorrem capacitações específicas para os professores
ingressantes, em relação ao Sistema Preventivo (Pedagogia Salesiana),
procedimentos de registros (frequência e pautas), práticas pedagógicas (projetos
integrados de extensao , aplicações de metodologias ativas, projetos
interdisciplinares, entre outras), ferramentas usadas na gestão acadêmica e
atividades de ensino (Sistema Acadêmico e Portal Acadêmico), bem como avaliação
e acompanhamento dos alunos e apresentação da estrutura física e administrativa
da Instituição.

d. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO E PLANO DE CARREIRA DOCENTE
O Centro Universitário Salesiano, com o objetivo de estabelecer uma política de formação
de recursos humanos de alto nível, atualizou o Plano de Capacitação Institucional, bem
como uma política de Pesquisa. Tais medidas visam dinamizar a pesquisa e a produção
científica, estimular a dedicação dos docentes para essas atividades, fomentar o
surgimento e consolidação de núcleos de pesquisa, qualificar o pessoal técnicoadministrativo e gerencial de suporte às atividades meio e excelência nos serviços
educacionais prestados.
O Plano de Capacitação Docente tem como meta incentivar a qualificação de seus
docentes, principalmente no que se refere à satisfação dos indicadores analisados nos
processos de avaliação dos cursos de Graduação pelo Ministério da Educação, fazendo
da Instituição tanto um lugar de excelência na produção de novos conhecimentos quanto
uma referência na absorção de egressos pelo mercado de trabalho.
O Plano de Capacitação Docente (PCD) tem por objetivo:
I. Promover a melhoria da qualidade das funções de ensino, pesquisa, extensão,
pós-graduação, responsabilidade social e gestão;
II. Oportunizar aos docentes condições de aprofundamento e/ou
aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e
profissionais;
III. Estimular a produção científica e de novos conhecimentos.
A instituição oferece aos seus docentes incentivos com o objetivo de motivá-los ao
desenvolvimento acadêmico e profissional e dar bases sustentáveis à evolução dos Planos
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de Carreira, Cargos e Salários Docente (PCCSD) e de Capacitação Institucional. Entre as
ações desenvolvidas pela IES constam as seguintes:
I.

Os professores com publicação em nome da Instituição, em congressos e
outros eventos científicos nas áreas em que trabalham nos cursos de
Graduação da Instituição, terão liberação sem prejuízo de seus honorários
sendo uma forma de incentivo e suporte a sua participação em congressos
nacionais, internacionais e eventos;

II. Previsão orçamentária anual para ajuda de custo na participação em eventos
na área que administram, a qual incluirá deslocamento, hospedagem,
alimentação e inscrição no valor máximo de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos
reais) ESP1.;
III. Oferta de curso de Especialização, MBA em Gestão da Aprendizagem a partir
do ano de 2019 com subsídio financeiro para docentes e corpo técnicoadministrativo;
IV. Cada turma de Pós-Graduação Lato Sensu da Instituição terá 01 (uma) vaga
com bolsa de 100%, para os professores, desde que se verifique aderência
com a área em que trabalham na IES, ou seja de interesse da Instituição
desenvolver recursos humanos na área do Curso. Caso existam mais
candidatos que bolsas, será realizado um processo de seleção para escolha
dos agraciados. A bolsa será interrompida em caso de desligamento do
professor ou empregados da Instituição;
V. Oferta de Cursos de treinamento e atualização profissional na Semana de
Formação Permanente promovida pela Faculdade antes do início dos
semestres letivos;
VI. Divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros
trabalhos acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente por meio da
Editora do Centro Universitário Católico de Vitória;
VII. Infraestrutura para que os professores imprimam ou editem suas produções
científicas.
Os professores, para fazerem jus aos benefícios, no caso os cursos de treinamento ou de
atualização profissional, necessitam estar atuando na área do curso ou que tenham
pretensões de atuação na área específica deste.
Os professores da Instituição, assim como os técnico-administração, farão jus ao MBA de
Gestão da Aprendizagem a partir de 2019, assim como as formações sequencias no modelo
educacional adotado pela IES de forma subsidiada pela Instituição arcando apenas com a
taxa administrativa mensal.
Para os cursos de Pós-Graduação ministrados no Centro Univeristário Salesianoserá
disponibilizada uma vaga por turma para os professores daquela área.
Os professores que participarem de cursos de treinamento e atualização profissional ou
congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de atuação ou em
área afim, publicando ou defendendo trabalho científico como representante da Faculdade,
farão jus a auxílio financeiro da instituição para as despesas decorrentes da sua
participação.
O ressarcimento das despesas ficará condicionado ao planejamento e autorização da
participação do docente pelo Colegiado de Curso, sempre considerando as áreas prioritárias
no processo de avaliação pelo Ministério da Educação, e dentro da previsão orçamentária
destinada a treinamento e atualização profissional, eventos e viagens.

121
Os professores participantes do programa de capacitação docente da Instituição assumem
compromisso de permanecerem por igual período após a qualificação, prestando serviços à
Instituição.
Os programas de pós-graduação, graduação e de capacitação profissional, incluídos no
Plano de Capacitação Docente, serão financiados com recursos próprios da mantenedora, e,
quando possível, com recursos alocados por terceiros.
Os orçamentos anuais ou plurianuais da Instituição destinarão recursos suficientes para a
execução do Plano de Capacitação Docente.
A instituição, anualmente, aprovará as ações e metas do Plano de Capacitação Docente para
o ano letivo seguinte, bem como sua articulação com os planos similares de instituições
congêneres e de organismos de financiamento da pós-graduação e da pesquisa, no Brasil e
no exterior, em razão das carências identificadas no processo de recrutamento e seleção de
professores, para os cursos em andamento e/ou pretendidos pela IES.
O Plano de Carreira Docente foi aprovado pela Resolução nº 13/2019/CONSUN/UCV e é
constituído por quatro Categorias, cada uma das quais será composta de quatro Níveis.
O Quadro de Carreira docente será formado pelas seguintes Categorias: a) Graduado, b)
Especialista, c) Mestre, d0 Doutor, tendo cada categoria 4 níveis de progressão (Nível I, Nível
II, Nível III e Nível IV)
As seguintes atividades podem ser consideradas como inerentes à carreira docente.
a) Todas as atividades pertinentes ao ensino na pós-graduação stricto sensu, lato sensu
e graduação;
b) Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (graduação),
monografia (Lato Sensu), dissertações (mestrado) e teses (doutorado);
c) Projetos de pesquisa;
d) Projetos de prestação de serviço;
e) Publicações;
f)

Gestão de cursos na pós-graduação stricto sensu, lato sensu e graduação;

g) Administração universitária.
São requisitos mínimos para ingresso na carreira docente:
a) Portador de título de Especialista (Lato Sensu), Mestre ou Doutor obtido em cursos
credenciados e reconhecidos na forma da lei;
b) Comprovar experiência profissional (exceto atividade docente) na área em que
pretende lecionar.
c) Atingir uma pontuação mínima igual ou superior a 150 pontos, em conformidade com
os parâmetros estabelecidos na Tabela II do Anexo I deste Plano de Carreira.
Para fins de ascensão a uma Categoria ou Classe mais elevada (Progressão Vertical), o
enquadramento será promovido única e exclusivamente em função da titulação do docente.
Sempre que este apresentar documentação comprobatória da sua nova titulação acadêmica,
no caso o diploma, imediatamente será enquadrado na categoria do PCD correspondente à
sua nova titulação.
O acesso de um Nível para outro, na mesma Categoria e Classe, por Progressão Horizontal,
se dá seguindo 2 (dois) critérios:
I.

Por merecimento;

II.

Por antiguidade;
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O acesso de um Nível para outro, Progressão Horizontal, se dá por merecimento mediante a
solicitação do docente que cumpriu 2,5 (dois e meio) anos no mesmo enquadramento –
Categoria, Classe e Nível – conforme os critérios estabelecidos na IES.
Constituem requisitos básicos para progressão horizontal por merecimento.
I.

Estar classificado no mesmo Nível a 3 (três) anos;

II.

Atingir pontuação mínima igual ou superior a 500 pontos na tabela de avaliação
docente, elaborada pela Comissão de Avaliação Docente e constante do
Manual do Professor.

O acesso de um Nível para outro, Progressão Horizontal, se dá a título de adicional por
antiguidade ou tempo de serviço efetivo na carreira docente mediante o docente que cumpriu
5 (cinco) anos no mesmo enquadramento – Categoria, Classe e Nível, na IES.
A progressão horizontal por antiguidade ocorrerá, após o interstício de 5 (cinco) anos, para
Nível mais elevado subsequente.
O valor da hora-aula previsto no acordo da Convenção Coletiva da Categoria, servirá como
unidade básica para a fixação da remuneração do Professor.
O valor da hora-aula a que se refere o caput deste artigo sofrerá os ajustes correspondentes
ao enquadramento do professor, observadas a Categoria e Nível, obtido com a aplicação dos
respectivos índices dispostos na Tabela I deste Plano.
O valor da remuneração do professor será calculado multiplicando-se o valor final da horaaula encontrado na forma do parágrafo anterior pelo número de horas do regime de trabalho
em que o mesmo estiver contratado.
e. REGIME DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE
PROFESSORES
A Mantenedora, mediante proposta da IES, fixará o número de cargos do magistério
superior conforme os seguintes regimes de trabalho:
I.

Regime de Tempo Integral (TI): Docentes contratados com 38 a 40 horas semanais
de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 50% do tempo para
estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e
orientação de alunos;

II.

Regime de Tempo Parcial (TP): Docentes contratados com 12 ou mais horas
semanais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do
tempo para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento,
avaliação e orientação de alunos;

III.

Regime Horista (TH): Docentes contratados pela instituição exclusivamente para
ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada ou que não se
enquadre nos outros regimes de trabalho acima definidos.

Em observância ao Decreto nº 9235 de 15/12/2017 o Centro Universitário Salesiano tem o
compromisso de manter pelo menos 20% do seu quadro docente em regime de trabalho
tempo integral, assim como um terço do corpo docente possuir titulação acadêmica de
mestrado ou doutorado. O Unisales atento a regulamentação e compromissado com a
manutenção de um corpo docente qualificado e em nível de excelência possui no seu quadro
docente 20% de professores em regime de trabalho em tempo integral, 40% de professores
em regime de trabalho em tempo parcial, assim como 80% dos docentes com titulação
acadêmica de mestrado ou doutorado.
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O Unisales possui uma política de capacitação, qualificação e acompanhamento dos
docentes, e não adota políticas de estabilidade no emprego. As substituições de docentes
são efetuadas nos termos da lei, por insuficiência de desempenho, restrições orçamentárias,
descumprimento dos termos contratuais e/ou do Código de Ética e Conduta do Unisales,
dentre outras razões. A decisão pela substituição de um docente é de responsabilidade da
Coordenação/Direção do programa, aprovação pelo Comitê Gestor e Reitoria, e a aprovação
orçamentária da Mantenedora.
A seguir são apresentados dados do corpo docente do curso de Licenciatura em Ciências da
Natureza, incluindo formação acadêmica e regime de trabalho:

Docente
Alex Rios Costa
Cristiane Nazaré de
Araújo Barroso
Danilo Camargo Santos
Eclair Venturini Filho
Maurício da Silva Mattar
Melissa de Freitas
Cordeiro Silva
Nataly Senna Gerhardt
Barraqui
Rafaela Duda Paes

Regime de
Trabalho

Formação Acadêmica
Mestrado em Física pela Universidade Federal do
Espírito Santo.
Mestrado em Ciências, Tecnologias e Educação pela
Faculdade Vale do Cricaré.
Mestrado em Ciências Biológicas (Biologia Vegetal)
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho.
Doutorado em Química pela Universidade Federal do
Espírito Santo.
Mestrado em Biotecnologia pela Universidade Federal
do Espírito Santo.
Doutora em Biotecnologia pela Universidade Federal
do Espírito Santo.
Mestre em Biologia Vegetal pela Universidade Federal
do Espírito Santo
Doutora em Biologia Animal pela Universidade Federal
do Espírito Santo.

Dados do corpo
docente

Regime de trabalho

Titulação Acadêmica

Horista
Tempo
Parcial
Tempo
Integral
Tempo
Parcial
Tempo
Parcial
Tempo
Parcial
Tempo
Integral
Tempo
Parcial

Porcentagem
Especificação

Quantidade

Quantidade

Absoluta

Relativa

Horista

1

12%

Tempo Parcial

5

63%

Tempo Integral

2

25%

Total

8

100%

Especialista

0

0%

Mestre

5

63%

Doutor

3

37%

Total

8

100%

10.1 PROGRAMAS DE APOIO AO DISCENTE
O apoio pedagógico ao discente começa quando ele se submete ao processo seletivo, assim
são oferecidas aulas experimentais e palestras sobre o curso ao candidato, para que ele
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tenha a oportunidade de identificar-se com o curso escolhido e o mercado de trabalho, além
de uma visita aos laboratórios e principais instalações da Instituição.
Também é realizada a acolhida aos ingressantes, com a presença da Reitoria, dos
Coordenadores e professores, que objetiva fornecer orientações sobre a vida acadêmica.
Após a efetivação da matrícula, o aluno passa a ter acesso à intranet da Instituição, onde
estão disponíveis documentos como o Regimento da Instituição e demais atos normativos.
O Acompanhamento Pedagógico não se restringe aos momentos iniciais da vida acadêmica
do aluno, mas se estende durante todo o percurso de formação, por meio de programas e
projetos.
A fim de apoiar os discentes em sua aprendizagem, foi criado Núcleo de Apoio Pedagógico
(NAP), órgão de apoio acadêmico no desenvolvimento de programas de formação continuada
dos docentes e acompanhamento da qualidade da aprendizagem discente, decorrente da
Política Institucional de Ensino, previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e
recomendado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC).
O trabalho do NAP consiste em apoiar os docentes, em sua qualificação didático-pedagógica,
e os discentes, em sua aprendizagem, tendo em vista a otimização da relação ensinoaprendizagem desenvolvida pela Instituição no cumprimento de sua missão e das visões dela
decorrentes. O apoio aos discentes é desenvolvido ao longo dos semestres letivos, visando
alcançar os objetivos propostos, de forma permanente, por meio de atividades diversas tais
como: atendimentos individuais e/ou em grupo, oficinas temáticas, workshops e palestras,
atividades culturais, atividades esportivas, criação de um espaço de convivência, entre
outras.
A Instituição implantou desde 2010 um Programa de Nivelamento para contribuir com as
dificuldades apresentadas pelos discentes no processo ensino-aprendizagem. O programa
consiste na oferta de conteúdo autoinstrucional nas modalidades de Português, Matemática
e Química. São trabalhados conteúdos básicos que auxiliem o aluno na compreensão dos
conteúdos necessário ao desenvolvimento de projetos do curso e o mesmo é oferecido a
todos os alunos ingressantes e demais alunos interessados.
O UniSales também recomenda a seus professores que façam uma avaliação diagnóstica do
grau de domínio de pré-requisitos por parte dos alunos, ao início das atividades de cada
disciplina. Com base nos resultados obtidos, o professor pode optar por orientações mais
específicas para determinados alunos que mostram dificuldades significativas. Nesse sentido,
durante o semestre, são desenvolvidas Aulas de Reforço nos cursos que, após o diagnóstico,
consideram que existe a necessidade de reforçar o conteúdo de determinada disciplina.
Sendo um Programa das Políticas de Ensino da IES, a monitoria, busca complementar às
necessidades pedagógicas, por meio de ações exercidas pelo aluno (a). Este deve prestar
colaboração em horários estabelecidos pelo Coordenador de Curso, em conjunto com o
Professor do componente curricular, contemplando as necessidades dos alunos do curso de
tal modo que não prejudiquem os trabalhos escolares normais destes e nem do monitor. A
monitoria é regida por editais específicos com o quantitativo de vagas ofertadas por curso, os
critérios de seleção dos monitores, assim como a descrição dos papéis e responsabilidades
do Monitor e o seu acompanhamento.
Por entender que a adequada formação do discente envolve também sua estruturação
harmoniosa como pessoa, e que a ausência de um bem-estar psíquico pode comprometer o
pleno desenvolvimento de suas potencialidades como acadêmico, o UniSales cuida da
atenção ao discente por meio de duas vertentes: uma preventiva, outra "curativa".
Na vertente preventiva, que é o enfoque predominante, há todo um trabalho desenvolvido
pelo Coordenador de Curso e professores no sentido de valorizar o relacionamento entre os

125
colegas de turma e as atitudes do acadêmico, compatíveis com o processo de aprendizagem,
o desenvolvimento pessoal e a formação profissional.
Na vertente de acompanhamento de casos especiais, tanto o Coordenador de Curso quanto
os professores, cada qual em sua área de atuação, identificam discentes com dificuldades
especiais de aprendizagem e/ou de relacionamento, encaminhando ao Núcleo de Apoio
Psicológico (NAPSI). Tais casos são discutidos também no Colegiado de Curso, com os
devidos encaminhamentos.
O NAPSI tem por finalidade promover espaços de escuta, reflexão e acompanhamento
psicoterápico para alunos e funcionários (corpo docente e pessoal técnico-administrativo),
prioritariamente no que tange às questões vivenciadas por estes durante o processo de
ensino-aprendizagem ou no exercício de suas atividades laborais.
Implantado em 2010, prevê em suas atribuições atividades como psicodiagnóstico,
atendimento psicológico individual e em grupo, e encaminhamento de casos para outros
serviços ofertados pela própria Instituição, desenvolvidos pelo setor público, ou indicar
profissionais para o atendimento psicoterápico no âmbito privado.
Ainda como procedimento de atendimento aos alunos, cada turma possui um representante,
que intermedeia as discussões entre os alunos, o Centro Acadêmico, os Coordenadores de
Cursos, a Secretaria Geral e a Reitoria da Instituição.
Periodicamente, são feitas reuniões dos Coordenadores de Curso com os representantes de
turma, oportunizando a participação do Corpo Discente nas questões acadêmicas, o que fica
registrado em ata. Quando pertinentes, os assuntos tratados nestas reuniões são discutidos
na reunião do Colegiado Ampliado, que ocorre semanalmente.
Para dar apoio às atividades de Estágio, Emprego e Extensão, o Unisales disponibiliza o
Núcleo de Carreiras/Central de Estágios que busca auxiliar no desenvolvimento profissional
dos alunos, visando obter diferencial competitivo, intermediar o relacionamento dos alunos
com o mercado, e na inserção e manutenção da carreira profissional destes alunos e
egressos. Tem como principal objetivo a conexão entre alunos, ex-alunos e o mercado de
trabalho. É através do Núcleo de Carreiras/Central de estágios que ocorre a divulgação de
vagas de estágios obrigatórios e não obrigatórios para os alunos, o contato com as empresas
da região de abrangência do UniSales, além do acompanhamento e controle dos convênios
com as organizações públicas e privadas.
O estilo Salesiano de educar é permeado por um cuidado permanente com o relacionamento
afetivo, a criação de vínculos saudáveis e o estímulo ao protagonismo do aluno. Neste
contexto, o Unisales instituiu o Programa de Acompanhamento do Egresso, que é uma
importante ferramenta que proporciona ao ex-aluno um mecanismo de apoio e de educação
continuada, além de informações sobre o que acontece no campus referente a cursos,
especializações, palestras, entre outros.
Por outro lado, ao manter atualizado o cadastro de dados profissionais do egresso, a
Instituição incorpora informações referentes ao processo de ensino-aprendizagem,
retroalimentando o sistema e contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino.
Dentre os objetivos do Programa de Acompanhamento ao Egresso, destaca-se a criação de
um cadastro de profissionais, que possa ser acessado por empresas conveniadas (banco de
talentos), e de um cadastro de vagas disponibilizadas por empresas, para que os ex-alunos
se candidatem às vagas. Além disso, há as seguintes diretrizes:
• criação de instrumentos para avaliar a inserção do egresso no mercado de trabalho;
• interação contínua com o egresso, tornando o UniSales referência para reaproximação
dos egressos, troca de informações e retroalimentação de dados atualizados sobre os
campos profissionais, por meio de manutenção de meios de contato online e de promoção
de eventos;
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• contribuição com informações sobre cursos de capacitação, aperfeiçoamento e pósgraduação Lato Sensu;
• estímulo à participação do egresso nos eventos acadêmicos, científicos e culturais da
Instituição;
• utilização das informações obtidas do egresso no processo de avaliação institucional;
• coleta de dados que permitam repensar as atividades acadêmicas e as de interesse da
coletividade estudantil, objetivando uma melhoria permanente;
• análise para possíveis mudanças no processo de ensino-aprendizagem, tomando-se como
base a inserção profissional do ex-aluno, objetivando uma reorientação do perfil do
egresso em atendimento a novas demandas que surjam no mercado de trabalho;
• promoção de atividades de reencontro que possam reavivar os laços afetivos.
Dentre as ações desenvolvidas pelos egressos, destacam-se:
• participação de egressos nos eventos dos cursos, tais como seminários, palestras e
oficinas, o que permite uma interação entre os alunos e egressos, e ainda a valorização
dos ex-alunos;
• programa da pastoral universitária para os egressos;
• oportunidade de atuarem como mentores nos projetos integrados de extensão,
• desconto nos cursos de pós-graduação;
• acesso à biblioteca e laboratórios da Instituição.
10.2.

FORMAS DE ACESSO

10.2.1. Processo Seletivo
Conforme autorizado pela Portaria nº 005, de 2021, são ofertadas no curso de Farmácia semipresencial, 40 vagas anuais, com entrada semestral. A matrícula regular do acadêmico no
curso se caracteriza pela matrícula efetiva no semestre letivo. As formas de ingresso e
matrícula são orientadas pelo calendário acadêmico e regidas por editais específicos e pelo
Regimento Interno do Centro Universitário Salesiano.
Neste sentido, as modalidades de ingresso ao ensino superior no Centro Universitário
Salesiano são:
- Processo Seletivo (Agendado/Tradicional), facultado ao candidato a utilização ou não dos
resultados das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM);
- Transferência;
- Portador de diploma registrado de graduação (ingresso 2º curso);
- ENEM, para candidatos selecionados do PROUNI.
10.3.

ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL
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O corpo discente possui representantes em todos os Órgãos Colegiados da Instituição, com
direito a voz e voto.
Tal representação é condição imprescindível para o funcionamento regular de uma IES e
acontece por meio de diretórios acadêmicos, alunos-representantes de turmas, CONSUP,
CPA etc., como forma de participação dos alunos na gestão institucional e de expressão
democrática, conforme disposições do Estatuto e Regimento da Instituição. Além das funções
regimentais, os representantes dos alunos constituem-se em interlocutores que fazem a
mediação entre os órgãos executivos da Instituição e o corpo discente.
Os mandatos dos representantes discentes no Conselho Superior e nos Colegiados de Curso
estão contemplados e funcionam de acordo com o Regimento da Instituição conforme,
respectivamente, os artigos 13 e 28.
Na CPA, a participação de representantes discentes é prevista desde o seu início, conforme
aponta o seu Regimento.
Todos os processos de participação discente são registrados em atas mantidas em arquivos
disponíveis para consulta.
Além disso, cada turma possui um representante, que intermedeia as discussões entre os
alunos, o Centro Acadêmico, os Coordenadores de Cursos, a Secretaria Geral e a Reitoria
da Instituição.
Periodicamente, são feitas reuniões dos Coordenadores de Curso com os representantes de
turma, oportunizando a participação do Corpo Discente nas questões acadêmicas, o que fica
registrado em ata. Quando pertinentes, os assuntos tratados nestas reuniões são discutidos
na reunião do Colegiado Ampliado, que ocorre semanalmente.
Seguindo a cultura salesiana, a Instituição proporciona ao aluno a oportunidade de participar
ativa e democraticamente da comunidade acadêmica, contribuindo para a formação de um
cidadão crítico e consciente de seu papel na sociedade.
10.4.

ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS

O estilo salesiano de educar é permeado por um cuidado permanente com o relacionamento
afetivo, a criação de vínculos saudáveis e o estímulo ao protagonismo do aluno. Neste
contexto, a Católica de Vitória instituiu o Programa de Acompanhamento do Egresso que é
uma importante ferramenta que proporciona ao ex-aluno um mecanismo de apoio e de
educação continuada, além de informações sobre o que acontece no campus referente a
cursos, especializações, palestras, entre outros.
Por outro lado, ao manter atualizado o cadastro de dados profissionais do egresso, a
Instituição incorpora informações referentes ao processo de ensino-aprendizagem,
retroalimentando o sistema e contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino.
Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de acesso do egresso à Instituição de
forma organizada, propiciando ao ex-aluno um ambiente agradável dentro da salesianidade,
usufruindo da infraestrutura, dos espaços de aprendizagem e lazer.
Dentre os objetivos do Programa de Acompanhamento ao Egresso, destaca-se a criação de
um cadastro de profissionais, que possa ser acessado por empresas conveniadas (banco de
talentos), e de um cadastro de vagas disponibilizadas por empresas, para que os ex-alunos
se candidatem às vagas. Além disso, há as seguintes diretrizes:
• Criação de instrumentos para avaliar a inserção do egresso no mercado de trabalho;
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• Interação contínua com o egresso, tornando a Católica de Vitória referência para
reaproximação dos egressos, troca de informações e retroalimentação de dados
atualizados sobre os campos profissionais, por meio de manutenção de meios de
contato online e de promoção de eventos;
• Contribuição com informações sobre cursos de capacitação, aperfeiçoamento e pósgraduação lato sensu;
• Estímulo à participação do egresso nos eventos acadêmicos, científicos e culturais
da instituição;
• Utilização das informações obtidas do egresso no processo de avaliação
institucional;
• Coleta de dados que permitam repensar as atividades acadêmicas e as de interesse
da coletividade estudantil, objetivando uma melhoria permanente;
• Análise para possíveis mudanças no processo de ensino-aprendizagem, tomandose como base a inserção profissional do ex-aluno, objetivando uma reorientação do
perfil do egresso em atendimento a novas demandas que surjam no mercado de
trabalho;
• Promoção de atividades de reencontro que possam:
− Reavivar os laços afetivos criados pelo ex-aluno durante sua graduação, sob o
estímulo do estilo salesiano de educar;
− Oportunizar o aprimoramento da missão da Católica de Vitória de buscar a
“excelência universitária na formação de profissionais comprometidos com a vida e a
transformação social”.
Dentre as ações desenvolvidas pelos egressos, destacam-se:
• Participação de egressos nos eventos dos cursos, tais como seminários, palestras e
oficinas, o que permite uma interação entre os alunos e egressos, e ainda a valorização
dos ex-alunos;
• Desconto nos cursos de pós-graduação;
• Acesso à biblioteca e laboratórios da instituição.
Outra forma de participação dos egressos é via Pastoral Universitária (PU), que tem como
objetivo reforçar nos jovens profissionais os valores evangélicos, por meio de oportunidades
de formação contínua e de promoção de práticas, visando impregnar o ambiente acadêmico
da vivência da ética, justiça, verdade, solidariedade, fraternidade e de abertura aos valores
multiculturais e multirreligiosos no cotidiano do ensino superior.
11. INFRAESTRUTURA
O UniSales entende que todos os setores administrativos são órgãos de apoio, visto que a
atividade “fim” são as atividades acadêmicas.
Cada aluno, quando da sua matrícula, recebe uma senha e, por intermédio dela, passa a ter
acesso às suas notas e frequências, aos planos de aprendizagem do semestre, às aulas a
serem ministradas, bem como ao conteúdo e materiais associados, aos exercícios a serem
realizados, além de avisos e comunicados relativos ao seu curso. Neste contexto, são
desenvolvidas as atividades práticas supervisionadas, bem como os projetos integrados.
Com as ferramentas de estruturação do ensino, os professores planejam e publicam as
aulas/atividades com antecedência. A consequência disso é um aumento significativo na
qualidade das aulas/entregas e um melhor aproveitamento do tempo em sala de aula, que
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passa a ser dedicado ao aprofundamento do conteúdo e execução da prática. Os alunos e
os coordenadores passam a saber como os projetos serão conduzidos ao longo do período
letivo.
Para auxiliar na gestão das atividades acadêmicas pelo portal universitário, o UniSales
desenvolve treinamento de seus professores novatos, bem como atualização de seus
professores mais antigos, além de contar com funcionário em tempo integral para auxílio
dessas atividades. Os coordenadores e professores recebem relatório de postagem das aulas
semanalmente, os coordenadores têm acesso além das informações estatísticas referente às
aulas, ao conteúdo abordado, metodologia de ensino, indicações de leituras e exercícios
referente a todas as aulas ministradas, o que permite o monitoramento permanente da
qualidade do ensino.
Também como material de apoio pedagógico, a Diretoria Acadêmica promove,
semanalmente, reuniões de treinamento dos gestores acadêmicos, juntamente com a
Secretaria Geral, Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico/Comissão Própria de Avaliação e
outros setores estratégicos da Instituição, para leitura e discussões sobre os procedimentos
acadêmicos indispensáveis para garantir a qualidade do ensino.
O UniSales busca o contínuo aperfeiçoamento das suas atividades, especialmente as de
ensino. Nesse sentido, desde sua fundação, promove para o corpo docente, no início de cada
semestre, a “Semana de Formação Permanente”. São promovidas palestras, cases e outras
atividades com a finalidade de discutir as mais modernas técnicas pedagógicas. Todos os
registros referentes a essas semanas são mantidos em arquivo disponível para consulta.

11.1. Secretaria Acadêmica
A Secretaria Acadêmica é o órgão de assistência direta e imediata da Reitoria e tem por
finalidade prestar-lhe assessoria na superintendência, coordenação e fiscalização de todas
as atividades acadêmicas, com incumbência específica em assuntos sobre Registro
Acadêmico da Instituição.
Na Secretaria Acadêmica, os alunos esclarecem as dúvidas pertinentes à sua vida
acadêmica, requerem documentos acadêmicos em geral, efetuam suas matrículas de
disciplinas em regime de adaptação e dependência, matrículas de transferência de outra
Instituição, matrículas de diplomados, reingressos, transferência de cursos, solicitam emissão
de bilhetes de passe escolar para as empresas de transportes conveniadas com o UniSales.
O Controle Acadêmico da Instituição é organizado por meio de procedimentos implantados e
está centralizado na Secretaria Acadêmica. Este controle é mantido em registro sistemático,
formando uma base de dados informatizada, que gera informações para a elaboração de
indicadores os quais subsidiarão a análise estratégica e operacional, focalizando tanto os
processos, quanto os resultados.
Para assuntos acadêmicos, tais como acompanhamento de notas, frequências, matrículas,
entre outros, os alunos podem ser atendidos pessoalmente na Secretaria Acadêmica. Além
do atendimento pessoal, os alunos podem consultar e acompanhar sua vida acadêmica por
via eletrônica.
O aluno, ao matricular-se na Instituição, recebe um número de matrícula sequencial que será
utilizado durante sua vida acadêmica, inclusive quando caracterizar-se como egresso.
Mediante estatísticas mensais e entrevista de desligamento, é possível acompanhar o
“movimento” dos alunos, o qual caracteriza a evasão por meio de trancamento, transferência,
ou abandono, apurando as causas que levam os alunos a se afastarem dos estudos.
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O atendimento aos alunos e professores é eficiente e atende às necessidades dos corpos
discente e docente, sendo realizado em horários adequados, tanto para um, como para outro
segmento.
11.2.

Audiovisual

O Setor de Audiovisual da Instituição dá suporte aos professores, alunos e funcionários no
desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem que demandem o uso de recursos
audiovisuais. Abaixo, apresenta-se a descrição dos serviços prestados pelo setor:
• Reserva de recursos audiovisuais por meio do RM (TOTvs);
• Abertura, preparação e climatização das salas multimídia;
• Montar e instalar equipamentos de sonorização, projetores, notebook, tablets e similares
de acordo com disponibilidade e necessidade;
• Testar a instalação fazendo as conexões convenientes;
• Manutenção preventiva (Check-list) e corretiva de equipamentos e cabeamentos;
• Atendimento a professores em suas dificuldades técnicas quanto ao uso dos recursos;
• Utilizar recursos de informática;
• Confecção de carteirinhas e crachás;
• Controlar a circulação dos equipamentos registrando sua movimentação em fichário
apropriado;
• Colaborar na produção de material didático, pesquisa e extensão que necessitar de
recursos audiovisuais;
• Acompanhamento em eventos internos e externos;
• Sonorização de eventos internos e externos;
• Montagem de sonorização;
• Confecção de cabos para sonorização;
• Instalação de Infraestrutura Multimídia em Salas;
• Executar outras tarefas da mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.
São disponibilizados quaisquer equipamentos que tenham sido devidamente solicitados, por
meio de uma reserva online, nas salas dos professores e também nas coordenações além
de e-mail institucional.
Os equipamentos são transportados e instalados em salas de aula pelos educadores ou
técnicos em laboratórios, para o uso do professor ou aluno.
Dentre os equipamentos que são disponibilizados, destacam-se: projetor multimídia, caixas
amplificadas, microfones, filmadora, máquina fotográfica, telões, notebook, bandeiras, violão,
tripé, webcam, entre outros.
Atualmente, há nesta Instituição 83 Salas Multimídias, sendo que todas são climatizadas e
compostas por: quadro branco, projetor multimídia, amplificador de áudio, caixas acústicas e
um microcomputador com acesso à internet.
O UniSales, dispõe, ainda, de Auditório Multimídia, com capacidade para 170 pessoas, que
além de ser climatizado é composto por: projetor multimídia, amplificador de áudio, mesa de
mixagem, microfones, caixas acústicas e um microcomputador com acesso à internet.

11.3.

Ouvidoria

A Ouvidoria é um canal de comunicação direta da comunidade interna (alunos, professores
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e funcionários), assim como da sociedade regional onde está inserida, com o UniSales.
De acordo com a Resolução CONSUP, n. 01/2010, que regulamenta a Ouvidoria da
Instituição, este órgão tem os seguintes objetivos:

I. abrir canais de comunicação, assegurando a participação da comunidade, de forma
responsável e cidadã junto à Instituição, buscando o aperfeiçoamento das atividades
nela desenvolvidas;
II. empreender ações destinadas aos membros da comunidade universitária e ao
cidadão/usuário, que visem permitir resposta às suas manifestações;
III. atuar com transparência, autocrítica, reflexão, buscando a mediação e o
fortalecimento dos vínculos, de forma imparcial e personalizada, no intuito de auxílio
ao controle da qualidade dos serviços destinados à comunidade em geral;
IV. encaminhar as demandas sobre o funcionamento administrativo e acadêmico da
Instituição, contribuindo para uma gestão institucional mais eficiente, de excelência
acadêmica no ensino, pesquisa e extensão.
A ouvidoria foi implantada desde 2007 e passou a receber as manifestações da comunidade
acadêmica pela internet, através do site institucional, e encaminhar para as áreas
responsáveis, cobrando soluções e respondendo ao cliente dentro de um prazo previamente
estabelecido.
No início de 2010, a ouvidoria passou por uma reestruturação que ampliou os seus canais de
comunicação com a inclusão do atendimento presencial e por telefone.
A reestruturação da Ouvidoria levou em consideração, principalmente, a necessidade de abrir
e ampliar os canais de comunicação desse setor, abrangendo de forma mais ampla todos os
níveis do UniSales. Isso contribuirá para o exercício da mediação e da autocrítica, bem como
para o fortalecimento dos vínculos e o estímulo da participação responsável e cidadã da
comunidade no processo de melhoria contínua da Instituição.
O funcionamento e a estrutura da ouvidoria, incluindo os procedimentos de acesso e prazos
de respostas às questões demandadas, são definidos em regulamento próprio.

11.4.

Comunicação Integrada

Tão importante quanto fazer é disseminar o que foi feito. O relacionamento com a mídia, em
todas as suas formas, é ponto relevante da política de divulgação de informações, prestação
de serviços e interação com a sociedade.
Explorando os meios de comunicação existentes no mercado é que a Instituição leva ao
conhecimento da comunidade, de forma relevante, todos os acontecimentos do Centro
Universitário Salesiano - UniSales com o objetivo de reforçar e dar visibilidade a imagem da
Instituição e renovar e fortalecer a missão Institucional. Sendo assim, várias tecnologias,
ferramentais e oportunidades são utilizadas.
O planejamento de comunicação é feito utilizando os dados de mercado fornecido pela Atmã
Educar, dados disponibilizados pelo MEC bem como pelo estudo de mídia com maior
proximidade do nosso público.
No UniSales, o setor de Comunicação atua na perspectiva de comunicação integrada, ou
seja, trabalha todas as frentes da comunicação, tais como jornalismo, mídias digitais,
publicidade e propaganda, marketing e relações públicas.
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O setor apoia a Instituição nas ações de marketing, divulgação e promoção dos cursos,
destacando-se as seguintes ações: apoio e cobertura de eventos internos e externos, gestão
da comunicação interna, gestão das campanhas do vestibular e matrículas, produção de
notícias diversas, relacionamento com o mercado, relacionamento com escolas, atendimento
da imprensa, manutenção dos sites, entre outros.
Uma equipe multidisciplinar é responsável pela comunicação na Instituição, atendendo à
nova configuração da comunicação organizacional, que exige uma postura atenta à imagem
institucional, mercadológica e corporativa. Por isso, a equipe trabalha de forma sinérgica para
atender, promover e atingir as metas e os objetivos da Instituição.
A assessoria de imprensa faz a divulgação estratégica dos cursos, produzindo pautas para
os veículos de comunicação, atende à imprensa, cobre os eventos internos e externos,
acompanha as matérias divulgadas nos meios de comunicação.
A assessoria publicitária planeja e implementa a comunicação visual da Instituição, atende
às demandas internas dos cursos, desenvolvendo peças publicitárias, banners, cartazes
e flyers para as atividades curriculares e extracurriculares.
A internet é um canal aberto à comunidade interna e externa e possibilita acesso 24h.
Notícias, divulgação de eventos internos e externos, comunicação segmentada são algumas
atividades desempenhadas pela assessoria de Web. Além disso, o portal é atualizado
constantemente.
Com a preocupação de elevar o conceito da Instituição no mercado, a assessoria de
marketing planeja e implementa, interna e externamente, as ações de divulgação e ainda
oferece subsídios mercadológicos para a tomada de decisão.
O Call Center trabalha de forma receptiva e ativa. Orienta os alunos quanto aos resultados
de processo seletivo, de matrículas e do início das aulas. Faz, ainda, ações planejadas de
reconquista dos alunos cancelados e trancados.

11.5.

Central De Estágio, Emprego E Extensão

Para dar apoio às atividades de Estágio, Emprego e Extensão, a Instituição mantém o Núcleo
de Carreiras.
O Núcleo de Carreiras se define como um local na Instituição que busca o desenvolvimento
profissional dos alunos, visando obter diferencial competitivo, com foco principal no
desenvolvimento profissional dos alunos, no relacionamento dos alunos com o mercado, e
na inserção e manutenção da carreira profissional destes alunos e ex-alunos. Tem como
principal objetivo a conexão entre alunos, ex-alunos e o mercado de trabalho.
Ainda, por meio do Núcleo de Carreiras, pretende-se buscar parcerias para desenvolvimento
de projetos que serão casos de estudos e ferramenta de construção de aprendizado dos
nossos alunos em sala de aula.
Neste local, tanto o aluno como os articuladores, professores-orientadores de estágio
encontram uma estrutura de apoio para a divulgação das vagas de estágios, elaboração dos
termos de compromisso e do contrato de estágio, bem como em todos os procedimentos e
normas que envolvem a realização destes.
Também é de responsabilidade do Núcleo de Carreiras a divulgação de vagas de estágios
para os alunos, o contato com as empresas da região de abrangência do UniSales, além do
acompanhamento e controle dos convênios com as organizações públicas e privadas.
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Na área de Extensão, o Núcleo de Carreiras atua como apoiadora de todos os eventos
realizados pelo UniSales fazendo os registros e emitindo os certificados para os participantes.
Os professores responsáveis pelos projetos de extensão e os alunos que participam dos
mesmos também são atendidos em suas necessidades operacionais pela Central.
Visto a diversidade de cursos da Instituição com estudantes com diferentes expectativas e
necessidades vislumbra-se a oportunidade de aproveitar a estrutura física do UNISALES, os
diversos profissionais capacitados, e os alunos com conhecimentos diversos tornando o
Núcleo de Carreiras em um setor inovador e diferenciado na retenção, capacitação e
evolução profissional dos alunos e ex-alunos. Através da criação e gestão do espaço de
coworking, espaço onde os alunos possam agendar horários para pequenas reuniões,
atividades profissionais, estimulando o lado empreendedor. Este espaço além de integrar
professores, alunos e egressos, pode estimular a parceria entre cursos na prestação de
serviços para a comunidade ou na realização dos eventos e ações. Contando com:
•
•
•
•
•
•
11.6.

Parceria com o Setor de Marketing visando maior divulgação das oportunidades,
ações do Núcleo, e vagas de estágio para os estudantes;
Orientação alunos que queiram seguir carreira acadêmica e/ou prosseguir em pósgraduações;
Fazer a gestão e acompanhar eventos internos ou externos que exijam o envolvimento
de alunos;
Feira de Estágios e Empregos
Desafios da Carreira – encontros anuais com palestras, mesas redondas para a
discussão de temas atuais, cenários, tendências e riscos no mercado de trabalho
buscando atender todas as áreas de atuação da Instituição.
Painel digital de Oportunidades.
Secretaria de apoio aos coordenadores e professores

Tanto os coordenadores de curso como os professores contam com secretárias para a
realização de atividades acadêmicas de apoio e controle, tais como agendamento de salas,
realização de impressão e fotocópias, emissão de documentos, controle da agenda dos
coordenadores para atendimento aos alunos, entre outros.

11.7.

Recursos Tecnológicos

A Instituição conta com um Setor de Tecnologia da Informação, responsável pela
administração e manutenção da rede de computadores, suporte aos usuários, administração
e suporte ao sistema ERP e à rede interna, além da coordenação dos laboratórios de
informática.
Tais laboratórios são um recurso pedagógico, favorecendo o processo de ensinoaprendizagem e oferecendo aos alunos e professores oportunidades de pesquisa,
desenvolvimento de projetos, experimentação, entre outros.
O setor de Tecnologia da Informação responde pela instalação, manutenção e controle dos
equipamentos de informática, configuração e suporte da rede de computadores cabeada e
sem fio, administração e suporte ao Sistema Acadêmico e, também, administração da rede
telefônica.
É responsável pela instalação e controle de todos os softwares em uso na rede, assim como
o controle da sua instalação no que se refere ao licenciamento.
Entre os serviços prestados pelo setor de Tecnologia da Informação, destacam-se os
seguintes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.8.

serviços de e-mail e webmail;
serviço de backup;
serviço de armazenamento de arquivos – File Server;
projetos de instalação de redes de dados e voz;
acesso à internet;
segurança computacional;
especificação de equipamentos para compra;
consultoria interna em TI;
monitoração dos links e serviços de rede;
suporte a serviços críticos;
suporte e manutenção dos servidores de banco de dados, de arquivos, de WEB –
cluster, Firewall – Linux, Proxy – Linux, Radius, de WEB, de aplicativos, de
Virtualização, de antivírus, de intranet, de aplicações Linux, do serviço de diretório
– Active Directory;
manutenção DNS institucional;
controle dos Laboratórios de Informática (hardware/software/reserva);
manutenção de computadores e monitores;
upgrade de computadores;
manutenção de Impressoras;
suporte e atendimento a usuários;
elaboração e execução de projetos de TI;
projeção e desenvolvimento de softwares específicos;
manutenção em aplicativos específicos;
especificar softwares para aquisição;
suporte a utilização de software Acadêmico – ASP;
suporte ao software Administrativo e Financeiro – SAPIENS;
suporte e controle do sistema de Service Desk;
administração do Squid para bloquear e liberar sites da Internet;
suporte a utilização da Central telefônica, liberação e mudança de classe de ramal,
programações especiais e encaminhamento de reclamação de defeitos;
instalação e configuração de softwares;
liberação de licenças oficiais da Microsoft para alunos dos cursos de tecnologia por
meio do programa MSDNAA; entre outros.
suporte aos sistemas Acadêmico, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Intranet e
Portal Universitário.

Laboratórios

O UniSales conta com laboratórios equipados e corpo técnico qualificado para o atendimento
das aulas práticas dos cursos. Os laboratórios são de uso exclusivo para as atividades de
ensino e pesquisas orientadas, e exigem a adoção de cuidados especiais na sua utilização e
manutenção. Além disso, possuem normas próprias de funcionamento e de biossegurança,
que devem ser rigorosamente seguidas.
Os laboratórios são coordenados por um profissional da Instituição que conta com uma
equipe de técnicos e auxiliares que apoiam o desenvolvimento das atividades de ensino e
aprendizagem. Este suporte inclui o levantamento e aquisição de materiais, conforme
programação, organização da aula e, se necessário, teste prévio das atividades planejadas.
Em casos específicos, os técnicos podem auxiliar o professor durante as aulas. A
infraestrutura de laboratórios atende adequadamente aos projetos pedagógicos de todos os
cursos de graduação do UniSales.
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No desenvolvimento das atividades práticas do curso de Licenciatura em Ciências da
Natureza, concernentes a desafios mais iniciantes e mais profissionalizantes, são utilizados
os seguintes laboratórios especializados do UniSales: Laboratório de Zoobotânica; Casa de
Vegetação; Museu de Zoologia; Laboratório de Química, Bioquímica e Bromatologia;
Laboratório de Farmacotécnica; Laboratório de Microbiologia e Imunologia, Laboratório de
Anatomia; Labsales; Laboratório de Biologia Molecular.
Os laboratórios específicos do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza foram
montados com equipamentos adequados e bem desenvolvidos, que atendem de forma
excelente às demandas de docentes e discentes do curso. Os laboratórios têm por objetivo
fornecer subsídios práticos, que em coerência com o conteúdo teórico, facilitem o
aprendizado dentro das disciplinas e estágios supervisionados, simulando práticas reais da
profissão. As atividades em laboratório favorecem o desenvolvimento de uma visão crítica,
aproximando o aluno da prática profissional e o estimulando para a análise, planejamento e
intervenção em problemas e situações que encontrará na sua atuação profissional.
A realização de atividades práticas nos laboratórios especializados do curso de Licenciatura
em Ciências da Natureza concretiza as políticas de ensino institucionais, que privilegiam a
articulação entre a teoria e a prática. Além disso, essas atividades contribuem para que os
alunos desenvolvam habilidades e competências importantes previstas no perfil do egresso
do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza e nas Diretrizes Curriculares Nacionais.
11.9.

BIBLIOTECA

A Biblioteca do Centro Universitário Salesiano ocupa uma área de cerca de 1.340m² em um
ambiente climatizado e harmonioso, propício ao estudo, leituras e pesquisas. Está localizada
na área central da Instituição, permitindo fácil acesso aos usuários comuns e também aos
portadores de necessidades especiais, devido à existência de um elevador específico para
este público.
Neste espaço são prestados serviços aos alunos, professores e funcionários do UniSales,
bem como das outras obras da Presença Salesiana, como o Colégio Salesiano Nossa
Senhora da Vitória e o Centro Salesiano do Menor Trabalhador (CESAM), além dos egressos
dos cursos de graduação e pós-graduação da Instituição e a comunidade em geral.
O acervo é formado por fontes de informação tecnicamente organizadas. São elas: livros,
CDs, DVDs, periódicos (jornais e revistas), enciclopédias e dicionários, para leitura e
pesquisa, possibilitando a transformação da informação em conhecimento;
O principal objetivo, enquanto Biblioteca Universitária é disseminar a informação para a
comunidade acadêmica (alunos, professores e funcionários), atuando na transformação de
cidadãos em profissionais comprometidos com a vida e a transformação social, além do
atendimento à comunidade em geral.
Todas as políticas e diretrizes referentes ao funcionamento da Biblioteca são definidas em
regulamento próprio, amplamente divulgado para toda a comunidade acadêmica.

Tabela 06 – Descrição do espaço físico da biblioteca
Espaços

(Área) M2

Acervo

142,85

Serviços técnicos

30,21
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Atendimento

15,20

Recepção

40,42

Banheiros

8,77

11 cabines estudo individual ou em grupo

61,45

Sala Multimídia

42,70

20 cabines para estudo individual

16,80

Biblioteca Infantil

79,99

Varanda

67,20

Núcleo de Atendimento Educacional
Especializado - NAEE

18,41

Área do salão para usuários

802,77

Depósito

15,95

Total

1.342,72

Fonte: Biblioteca 2020
Para o desenvolvimento de suas funções, a biblioteca conta com um quadro de funcionários
especializados, formado por uma bibliotecária e auxiliares de biblioteca.
Os documentos que compõem o acervo priorizam as áreas do conhecimento dos cursos
presenciais e semipresenciais existentes na Instituição, os quais são: Administração,
Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura),
Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social Publicidade e
Propaganda, Direito, Educação Física (bacharelado e licenciatura), Enfermagem, Engenharia
Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de
Produção, Engenharia de Software, Farmácia, Filosofia (bacharelado e licenciatura),
Fisioterapia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão em Processos Gerenciais, Gestão
Financeira, Mídias Digitais, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Sistemas da
Informação, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e, principalmente, as
bibliografias básicas e complementares, além das áreas afins.
O quantitativo atual do acervo da biblioteca é apresentado nas Tabelas 31 e 32.

Tabela 07 - Número de Títulos e Exemplares por Tipo e por Área de Conhecimento

QUANTIDADE
ÁREAS DO
CONHECIMENTO

Livros
Títulos

CD-ROM

Exemplares Títulos

Vídeos/DVD

Exemplares

Títulos

Exemplares

Ciências Exatas e da
Terra

949

5461

53

182

98

99

Ciências Biológicas

780

4029

18

98

71

74

137
Engenharias

450

3258

5

22

0

0

Ciências da Saúde

2509

9217

33

86

139

196

Ciências Agrárias

136

610

1

1

2

2

Ciências
Aplicadas

2524

14165

36

183

107

155

3325

9973

37

60

132

150

3372

5867

27

33

164

178

0

0

0

0

58

62

14.045

52.580

210

665

771

916

Sociais

Ciências Humanas
Linguística,
Artes

Letras

e

Outras
Total

Fonte: Biblioteca - Dados referentes a novembro
de 2020
Tabela 08 - Periódicos por Área de Conhecimento
Título Impressos

Títulos on line

Assinaturas
Virtuais

Ciências Agrárias

1

0

0

Ciências Biológicas

7

71

0

Ciências da Saúde

22

94

1

Ciências Exatas e
Terra

4

24

0

Ciências Humanas

21

88

0

Ciências Sociais

37

244

11

Engenharias

7

44

1

Linguística, Letras,
Artes

3

0

0

Outros

4

0

1

106

565

14

Área de Conhecimento

Total

Fonte: Biblioteca – Dados referentes a novembro 2020

A aquisição da bibliografia básica, nos seus diferentes suportes, é feita com base no número
de exemplares x número de vagas anuais e sua atualização, conforme os padrões de
qualidade do MEC.
No que se refere à bibliografia complementar, são adquiridos, no mínimo, dois (2) exemplares
de cada título referenciado nos planos de ensino.
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11.9.1. FORMAS DE ATUALIZAÇÃO, EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO DO ACERVO
Para a atualização e expansão do acervo, são levados em consideração os seguintes
critérios:
•
•

disponibilidade orçamentária;
aquisição das bibliografias básica e complementar correspondentes a cada
disciplina dos diferentes cursos, em consonância com este Documento, visando
atender à proposta pedagógica desses cursos e aos critérios do MEC;
• composição de acervo para atender novos cursos e aumento de vagas.
A Biblioteca trabalha com o orçamento específico que é aprovado semestralmente pela
Direção do UNISALES, sendo os valores pré-definidos e atualizados de acordo com as
necessidades da Instituição.
A aquisição das bibliografias básica e complementar de cada disciplina, nos seus diferentes
suportes, deve ser feita levando-se em conta a relação exemplar/número de vagas anuais e
a sua atualização, conforme as políticas da Instituição e os padrões de qualidade do MEC.
Com base no acervo já existente, efetua-se um levantamento constante das bibliografias a
serem adquiridas, conforme os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação (presencial
e semipresencial) e Pós-Graduação, considerando o número de vagas anuais versus o
número de exemplares de cada título da bibliografia básica. Após a listagem pronta, esta será
encaminhada para o setor de suprimentos, que fará as cotações, encaminhará para
autorização da Direção e fará a aquisição do material.

A atualização e expansão do acervo da biblioteca dar-se-á:

•
•
•
•
•
•
•
•

por indicação do corpo docente;
por sugestões feitas pelos usuários no link da biblioteca;
por pesquisa em catálogo de editoras e buscas em sites especializados;
por doações e permutas;
pela análise do serviço de reserva utilizado pelos usuários;
pela manutenção de assinaturas de periódicos em papel e online;
pela manutenção de bases de dados especializadas online;
pela aquisição de equipamentos adequados para a utilização da informação nos
diferentes suportes.
A preservação e conservação do acervo se dão por meio de:

•
•
•
•
•
•

monitoramento do ambiente;
administração, guarda e acondicionamento do acervo;
manutenção da limpeza e higienização das áreas físicas da biblioteca;
controle de ataques biológicos nas obras e documentos;
criação de campanha visando a preservação e utilização do acervo;
restauração das obras danificadas.

Para um adequado atendimento aos usuários, o horário de funcionamento é: de segunda a
sexta-feira, das 7h às 22h; aos sábados, das 8h às 12h. A biblioteca fecha em períodos préagendados, para higienização e reorganização do acervo.
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A Biblioteca oferece aos usuários os serviços descritos na Tabela 34.

Tabela 09 – Descrição dos serviços oferecidos aos usuários pela biblioteca
Tipo de Cliente
Descrição do serviço
I

C

E

D

X

X

Atendimento e orientação ao cliente

X

Empréstimo de publicações

X

Solicitação de empréstimos via Internet

X

Solicitação de reservas via Internet

X

Conexões elétricas para micros portáteis – 74 pontos para
conexão

X

Computadores com acesso à Internet - 08 computadores

X

Computadores para consulta rápida ao site da Católica

X

Sala de vídeo

X

Consulta local ou pela Internet ao acervo impresso

X

X

X

Boletim eletrônico de novas aquisições com sumários

X

X

X

Fornecimento on-line de material didático

X

Fornecimento, impresso ou eletrônico, de normas, artigos
nacionais e internacionais de bases de dados

X

Convênio com bibliotecas da Inspetoria São João Bosco

X

Fornecimento de artigos impressos ou eletrônicos, mediante
convênio com o serviço COMUT do IBICT, BIREME

X

X

X

Fornecimento de artigos eletrônicos, de livre distribuição

X

X

X

Acesso ao calendário de eventos científicos

X

X

X

Consulta aos títulos dos Projetos de Iniciação Científica e
TCC

X

X

X

X

X

Legenda:
I - Cliente Institucional

C - Cliente Conveniado

E - Cliente Ex-Aluno

D - Demais clientes

Fonte: Biblioteca, novembro de 2020

12. ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS
O Centro Universitário Salesiano definiu a acessibilidade como diretriz da Política de
Educação Inclusiva. A Instituição considera que a promoção de acessibilidade e atendimento

140
prioritário, imediato e diferenciado para a utilização, com segurança e autonomia, total ou
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos, das edificações e dos serviços de
transporte, pelas pessoas com necessidades especiais, deve ser prioridade nas suas ações,
pois tem ciência da importância da inclusão social para este público em especial.
Para tanto, em fevereiro de 2010, foi criada uma comissão responsável pela criação de um
Programa de Suporte aos Portadores de Necessidades Especiais, que tem como objetivo
levantar as potencialidades e as fragilidades dos diversos setores da Instituição, no que diz
respeito ao atendimento às normas para condições de acesso ao ensino superior (mobilidade
e utilização de equipamentos e instalações e estruturou o Núcleo de Atendimento
Educacional Especializado (NAEE), baseado nos seguintes eixos: infraestrutura; currículo,
comunicação e informação; programas de extensão; e programas de pesquisa.
No que se refere à acessibilidade, adota-se o disposto nas políticas oficiais sobre o tema,
podendo ser assim explicitada:
- Acessibilidade Arquitetônica - As barreiras ambientais físicas são eliminadas, com a
existência de rampas, banheiros adaptados, piso antiderrapante, entre outras.
- Acessibilidade Metodológica - As metodologias e técnicas de aprendizagem são
priorizadas, tal como a forma como os professores concebem conhecimento, avaliação e
inclusão educacional, promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do
tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência.
- Acessibilidade Programática - Sensibilização das políticas de regulação e acesso
facilitado às informações de direitos e deveres dos estudantes.
- Acessibilidade Instrumental - As ferramentas de estudo devem superar barreiras,
priorizando a qualidade do processo de inclusão plena.
- Acessibilidade nos Transportes - Elimina barreiras de locomoção, promovendo facilidade
e segurança.
- Acessibilidade nas Comunicações - A comunicação interpessoal prevê eliminar barreiras,
com disponibilização de outros meios, tais como multimídias e intérpretes.
- Acessibilidade Digital - Utiliza-se de diferentes recursos e ajudas técnicas para que o
estudante tenha acesso à informação e ao conhecimento, independentemente de sua
deficiência.
Na IES busca-se efetivar ações de acessibilidade pela via da responsabilidade social
expressa na Lei do SINAES e do reconhecimento da diversidade não apenas do sistema,
mas dos alunos que frequentam a Instituição.
A Instituição tem procurado observar os principais dispositivos legais e normativos produzidos
em âmbito nacional e internacional, que enfatizam a educação de qualidade para todos e, ao
constituir a agenda de discussão das políticas educacionais, reforçam a necessidade de
elaboração e implementação de ações voltadas para a universalização do acesso à educação
superior.
No encadeamento das recomendações legais da educação inclusiva é possível perceber na
Instituição o aprofundamento da discussão sobre o direito de todos à educação, o que
favorece a problematização acerca das práticas educacionais que resultam na desigualdade
social de diversos grupos. Pensando, pois, na educação inclusiva e considerando seus
pressupostos legais e conceituais, a IES:
- Procura identificar as potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas e culturais, de
sua realidade local e global a fim de promover a inclusão plena;
- Organiza estratégias para o enfrentamento e superação das fragilidades constatadas;
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- Reconhece a necessidade de mudança cultural e investe no desenvolvimento de ações de
formação continuada para a inclusão, envolvendo os professores e toda a comunidade
acadêmica; e
- Promove acessibilidade, em seu sentido pleno, não só aos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, mas aos
professores, funcionários e à população que frequenta a Instituição e se beneficia de alguma
forma de seus serviços.
A Instituição dispõe de infraestrutura planejada para portadores de necessidades especiais,
e atende ao que estabelece a Portaria Ministerial N° 3.284 de 7 de novembro de 2003, D.O.U.
de 11 de novembro de 2003, além do disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR
9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000 e nos Decretos, N° 5.296/2004, N° 6.949/2009,
N° 7.611/2011.
Para alunos com deficiência física cabe destacar a preocupação da Entidade Mantenedora
em propiciar total Acessibilidade Arquitetônica com a eliminação das barreiras ambientais
físicas: existência de rampas, piso antiderrapante, adaptação de portas e banheiros com
espaço suficiente para permitir o acesso de cadeiras de rodas, colocação de barras de apoio
nas paredes dos banheiros, instalação de lavabos e bebedouros em altura acessível aos
usuários de cadeira de rodas. Há também reserva de vagas em estacionamentos.
O atendimento aos portadores de necessidades especiais é considerado prioritário na IES e
está incluído no que acreditamos e divulgamos como responsabilidade social institucional.
Em relação aos alunos com deficiência visual ou auditiva, a IES firma seu compromisso de,
no caso de solicitada, aparelhar-se e garantir as condições de acesso durante todo o período
em que o interessado estiver matriculado na Instituição. Com relação aos deficientes auditivos
e visuais, a IES disponibilizará, em seu quadro de pessoal, sempre que necessário, intérprete
de Libras e assessoria de especialista em Braile.
No que se refere aos alunos portadores de deficiência visual, a IES assume o compromisso
formal, caso venha ter alunos com esse tipo de deficiência, de:
- Manter sala de apoio equipada com impressora braile acoplada ao computador, sistema de
síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela,
equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal, lupas,
réguas de leitura, scanner acoplado a computador;
- Manter apoio de um guia para a leitura das avaliações especialmente em disciplinas que
utilizam muitos recursos gráficos ou visuais; sala de apoio equipada com equipamentos
específicos para atendimento à alunos com deficiência visual, conforme previsto na Portaria
3284/03;
- Manter os laboratórios de informática preparados para o atendimento de deficientes visuais
com máquinas e programas específicos para os mesmos (DOSVOX).
Quanto aos estudantes portadores de deficiência auditiva, a IES assume o compromisso
formal, caso venha ter alunos com esse tipo de deficiência, de:
- Propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais;
- Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico.
Quanto aos estudantes com transtorno do espectro autista incluídos nas classes comuns do
ensino, terão direito a acompanhante especializado. A pessoa com transtorno do espectro
autista não sofrerá discriminação por motivo da deficiência.
Observado o disposto acima a IES, visando a identificar os estudantes portadores de
deficiências – especialmente os ingressantes - e a eles oferecer condições de acessibilidade

142
e de participação no processo de ensino-aprendizagem durante todo o período de sua
permanência na Instituição, estabeleceu os seguintes procedimentos:
- No ato da inscrição para o processo seletivo – levantamento das eventuais necessidades
especiais para realização das provas;
- No ato da matrícula – entrevista ao matriculando, onde se incluem questões sobre a
existência ou não de deficiências ou mobilidade reduzida que venham a exigir, no decorrer
do curso, condições especiais de acessibilidade;
- No decorrer do curso – oferecimento de condições de acessibilidade aos estudantes que,
posteriormente ao seu ingresso na Instituição, venham a apresentar deficiências ou
mobilidade reduzida, temporária ou permanente.
- No decorrer do curso - Acessibilidade Metodológica - promovendo processos de
diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a
aprendizagem de estudantes com deficiência.
O respeito e o reconhecimento da diversidade é um dos princípios fundamentais na
construção de uma educação inclusiva, dialógica, aberta e emancipadora. Por isso mesmo,
constitui-se na forma mais eficaz de garantir que a cidadania seja exercida, construída e
consolidada. O UniSales entende que este respeito não é apenas uma questão legal ou
moral. É, antes de tudo, uma atitude política para com a diversidade gerada pelas diferenças
de classe, gênero, etnia, opção sexual, capacidades. Pensar a partir da diversidade é garantir
o direito de ser diferente. A garantia de que se respeita a diversidade está na consolidação
do direito à educação, à igualdade de oportunidades e à participação na sociedade.
Atendendo à legislação, o UniSales implantou em seus cursos de licenciatura uma disciplina
que capacita os alunos a interpretar a linguagem de sinais (LIBRAS). Ressalte-se que as
matrizes curriculares dos demais Cursos da Instituição oferecem a possibilidade para o aluno
cursar LIBRAS de forma optativa, cumprindo o Decreto 5.296 de 2 de Dezembro de 2004 e
Decreto 5.626 de 22 de Dezembro de 2005.

13. A AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E AVALIAÇÃO DO CURSO

Constituem princípios da avaliação institucional do Unisales:
- A evolução institucional: O planejamento das ações acadêmico-administrativas
desta IES será decorrente dos resultados das avaliações internas e externas. Para tanto,
serão considerados os relatórios semestrais da CPA, além dos pareceres das Comissões dos
Avaliadores Externos quer destaquem equívocos, omissões percebidas nas avaliações, quer
apontem sugestões para o desenvolvimento da qualidade institucional;
- O respeito à missão da IES: A avaliação institucional precisa ocorrer em relação ao
planejamento institucional, considerando-se a missão da IES, seus valores, objetivos e todo
o seu plano pedagógico contido no PDI;
- A transparência nos procedimentos: a avaliação institucional será desenvolvida
com competência técnica, ética e fidedignidade dos dados, ou seja, com transparência quanto
aos procedimentos, critérios e resultados alcançados;
- A interação entre os resultados e o planejamento institucional: o levantamento
de dados, sua análise e a produção dos relatórios devem alimentar a interação entre os
resultados do conjunto das avaliações e o planejamento institucional com suas ações
acadêmicas e administrativas;
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- O envolvimento da comunidade acadêmica: a avaliação institucional requer a
participação do corpo discente, docente, técnico-administrativo da instituição e da sociedade
civil, por meio de suas representações no processo avaliativo;
- O incremento da qualidade do ensino: a avaliação busca identificar pontos fortes
e pontos fracos da IES, com vistas à sua melhoria, sempre almejando o incremento da
qualidade do ensino;
- A abertura para a mudança: a atitude de abertura para a mudança, é condição
necessária à inovação e à qualificação da vida acadêmica. Isto porque a avaliação é um
instrumento que visa a melhoria da qualidade.
São Objetivos do programa de Autoavaliação Institucional:
•
•
•
•
•

•
•

Realizar um processo partilhado de produção de conhecimento sobre o Centro
Universitário Salesiano, que torne possível a revisão e aperfeiçoamento de suas
práticas, tendo como referências o PDI e o PPI;
Implantar um sistema de informação e divulgação de dados, ágil e preciso, com a
participação dos diferentes segmentos do Centro Universitário, garantindo a
democratização das ações;
Efetivar análise contínua da ação educativa buscando vê-la com clareza,
profundidade e abrangência;
Implantar uma cultura de avaliação orientada por um processo reflexivo, sistemático
e contínuo sobre a realidade institucional;
Acompanhar a missão e avaliar o plano de desenvolvimento, a política para o ensino,
a pesquisa, a pós-graduação e a extensão, a responsabilidade social da instituição, a
infraestrutura física, a comunicação com a comunidade e a organização e gestão da
instituição;
Avaliar a eficácia da autoavaliação institucional;
Acompanhar as políticas de atendimento aos estudantes e egressos.

A Avaliação Institucional é realizada em dois momentos distintos: a Avaliação Externa e a
Autoavaliação, sendo a última realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). O
processo de autoavaliação fornece os subsídios para as metas e projetos do UniSales, com
base nos objetivos institucionais desdobrados a partir da missão e dos projetos pedagógicos,
entre outros documentos oficiais das IES.
A prática permanente da autoavaliação é um instrumento de construção e consolidação de
uma cultura de avaliação da Instituição. O seu caráter formativo deve permitir o
aperfeiçoamento tanto pessoal (dos docentes, discentes e corpo técnico-administrativo)
quanto institucional, pelo fato de colocar todos os atores em um processo de reflexão e
autoconsciência institucional.
O processo de autoavaliação do UniSales segue o rigor das diretrizes estabelecidas pelo Lei
Federal nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), contemplando a análise global da instituição pelos dados advindos das dez
dimensões que integram o sistema. Assim, a autoavaliação cumpre o seu perfil de manter o
dinamismo de permanente revisão e reestruturação do PDI, por meio de informações que
poderão compor novas políticas e projetos que reforcem o perfil e a Missão da Instituição.
Finalmente, a autoavaliação institucional é utilizada como um instrumento rotineiro de
identificação das práticas realizadas nos cursos, clínicas, laboratórios, núcleos e áreas
administrativas.
De acordo com a Portaria 016/2019 GR/UCV e o regimento interno da CPA desde o dia 29
de setembro de 2019 a CPA é composta pelos seguintes representantes da comunidade
universitária e da sociedade civil organizada: 3 representantes da coordenação de cursos, 3
representantes do corpo docente, 3 representantes dos técnicos-administrativos, 3
representantes do corpo discente, 1 representante da sociedade civil e organizada.
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De acordo com o regimento interno da CPA, a Reitoria da Instituição é responsável por
designar o coordenador da Comissão Própria de Avaliação, assim como representantes do
corpo técnico administrativo, o representante da sociedade civil e os representantes dos
coordenadores de curso.
Já os representantes do corpo docente e os representantes do corpo discente são eleitos
entre os seus respectivos pares. Vale salientar que preferencialmente são eleitos um
representante discente matriculado no turno matutino e dois representantes discentes
matriculados no turno noturno.
Todos os membros da Comissão possuem um mandato de dois anos, podendo haver
recondução.
De acordo com o Projeto de Autoavaliação Institucional e em consonância com as diretrizes
do SINAES, a CPA estabeleceu métodos e técnicas de pesquisa que contemplam as dez
dimensões institucionais apontadas pelo artigo 3º da Lei Federal nº 10.861/2004. Dessa
forma, a análise de documentos institucionais como PDI, PPCs, Relatórios das Coordenações
de Cursos e de Área, entre outros, é uma constante no processo de autoavaliação do
UniSales.
Além disso, a CPA tem um processo de avaliação sistematizado que garante a participação
de toda a comunidade acadêmica. Nesse contexto, cada segmento responde a um número
específico de perguntas fechadas sobre a qualidade dos serviços prestados por cada setor
da Instituição que aquele segmento tem acesso direto no seu cotidiano
acadêmico/profissional, conforme mostra o quadro abaixo. É importante salientar que a última
pergunta de todos os questionários é aberta, sendo um espaço para que o respondente deixe
críticas, elogios e sugestões sobre o tema abordado.
Os questionários permitem que os discentes avaliem semestralmente o coordenador do curso
(4 questões), os docentes (9 questões) e a infraestrutura/setores (9 questões), o projeto
integrador (9 questões) e o estágio (8 questões); que os docentes avaliem semestralmente o
coordenador do curso (9 questões) e a infraestrutura/setores (12 questões) e que os técnicos
administrativos avaliem anualmente seus gestores (3 questões) e a infraestrutura/clima
organizacional (23 questões).
Em 2020, os questionários foram revisados e adaptados à nova realidade imposta pela
pandemia de COVID-19 e a necessidade de isolamento social. Nesses termos, as perguntas
dos questionários passaram a abordar a rotina das atividades remotas e o funcionamento
institucional diante do quadro social estabelecido pelos governos federal e estadual. A medida
que novas premissas frente à pandemia surgirem, a CPA debaterá em suas reuniões novas
adaptações aos questionários.
Para qualquer questionário, o respondente tem cinco alternativas para responder cada
pergunta fechada, sendo:
Nota 5: quando o respondente se encontra totalmente satisfeito com o tema abordado pela
pergunta.
Nota 4: quando o respondente se encontra mais satisfeito do que insatisfeito com o tema
abordado pela pergunta.
Nota 3: quando o respondente percebe que há um equilíbrio entre o grau de satisfação e de
insatisfação com o tema abordado pela pergunta.
Nota 2: quando o respondente se encontra mais insatisfeito do que satisfeito com o tema
abordado pela pergunta.
Nota 1: quando o respondente se encontra totalmente insatisfeito com o tema abordado pela
pergunta.
Todos os questionários são aplicados de forma eletrônica. Para os corpos docente e
discente é utilizado o Portal Acadêmico. Para o corpo técnico administrativo é utilizado o
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formulário eletrônico “Google Docs”, devido a facilidade de aplicação e utilização por parte
dos funcionários, agilidade, transparência, segurança e sigilo do processo.

11.1. SISTEMA DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO
No âmbito do curso o sistema de autoavaliação se dará por meio da análise de dados
referentes ao curso oriundos das avaliações institucionais realizadas semestralmente pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA) bem como por meio das reuniões de NDE, Colegiado,
Conselho de Classe e representantes de turma.
Os dados levantados através das avaliações discentes e docentes da CPA são discutidos
nessas reuniões com vistas ao permanente desenvolvimento do curso. Já os dados
referentes à avaliação dos docentes são transmitidos semestralmente aos mesmos por meio
de encontros individuais na sala da Coordenação do Curso de Farmácia.
Com base nos dados da avaliação serão discutidas as fragilidades apontadas, ressaltadas
as potencialidades e propostas medidas para melhorias. Tais medidas são repassadas aos
alunos pela via da representação de turma.
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