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I. DA APRESENTAÇÃO 

 Centro Universitário Lusíada – UNILUS, comprometido com o seu processo de 

reestruturação acadêmica, propõe metas e ações para a execução de seu Projeto 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), para o período de 2019 – 2023. É uma 

ação estratégica no que diz respeito a sua filosofia de trabalho, a missão que se propõe, as 

diretrizes pedagógicas que orientam as políticas de ensino, pesquisa, extensão, além da gestão 

acadêmica, da gestão institucional e da avaliação institucional. 

O UNILUS, em seu processo interno de reestruturação, tentando adequar-se aos novos 

tempos, elabora seu sistema de planejamento por meio de metas estratégicas e ações 

operacionais, preparando a instituição para essas novas diretrizes por meio do pleno exercício da 

autonomia universitária. 

O método utilizado é o planejar coletivo, o qual enfatiza os valores característicos da 

instituição, da justiça, da ética profissional, da igualdade, da liberdade de expressão, da 

solidariedade e da verdade. 

Desta forma, o planejamento do UNILUS é decorrente de um processo coletivo com a 

participação da reitoria, do conselho superior, dos professores, dos funcionários e da 

representação estudantil nos diversos colegiados, possibilitando a oportunidade de propor metas 

e ações necessárias à reestruturação institucional. 

Assim, o processo de planejamento obriga a comunidade acadêmica a pensar no futuro, 

prevendo e antecipando situações. O objetivo é um planejamento onde a missão institucional e as 

estratégias alcançadas se expressam na formação de profissionais qualificados para o mercado, 

imbuídos de uma consciência ética, voltados para as necessidades locais. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional é parte integrante do sistema de planejamento 

e articula-se ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), instrumento referencial que expressa à 

concepção política pedagógica e teórico-metodológica e norteia a ação educacional do UNILUS. 

Assim, o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) busca traçar caminhos da 

instituição nos próximos cinco anos. Está estruturado em objetivos, metas e ações a serem 

distribuídas em áreas de sua competência como o ensino de graduação, ensino à distância, ensino 

de pós-graduação os programas de pesquisa, atividades de extensão, compromisso social com o 

corpo discente, gestão de recursos humanos, infraestrutura física, gestão institucional incluindo a 

estrutura organizacional, diálogo com a comunidade, além da busca da excelência. 

O 
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Nesse momento de renovação institucional, temos o dever de construir uma alternativa à 

resposta dada pelo mercado às novas necessidades do ensino superior. Precisamos tornar 

realidade metas e ações propostas nesse documento, superando contradições e impasses, 

construindo uma instituição de ensino superior aberta à participação sociopolítica da 

comunidade, na qual está inserida, firmemente comprometida com um ensino de qualidade e com 

o desenvolvimento econômico regional. 
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II. DA IDENTIFICAÇÃO 

1. Da Mantenedora 

1.1. Identificação 

Mantenedora: FUNDAÇÃO LUSÍADA Código e-MEC: 167 

CNPJ: 58.207.572/0001-26 

End.: Rua Dr. Armando de Salles Oliveira nº: 150 

Bairro: Boqueirão Cidade: Santos CEP: 11050-071 UF: SP 

Fone: 13 – 3202.4500 e-mail: unilus@lusiada.br 

Site: www.unilus.edu.br 

1.2. Dirigente Principal da Mantenedora 

Nome: Prof. Dr. Mauro César Dinato 

Cargo: Presidente da Matenedora 

End.: Rua Dr. Armando de Salles Oliveira nº: 150 

Bairro: Boqueirão Cidade: Santos CEP: 11050-071 UF: SP 

Fone: (13) 3202-4500 e-mail: diretoria.fundacao@lusiada.br 

2. Da Mantida 

Mantida: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA - UNILUS Código e-MEC: 226 

End.: Rua Dr. Armando de Salles Oliveira nº: 150 

Bairro: Boqueirão Cidade: Santos CEP: 11050-071 UF: SP 

Fone: 13 – 3202.4500 Fax: 13 - 32214488 

e-mail: unilus@lusiada.br 

Site: www.unilus.edu.br 
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2.1. Dirigente Principal da Mantida 

Nome: Prof. Paulo Habice Moretti 

Cargo Reitor 

End.: Rua Dr. Armando de Salles Oliveira nº: 150 

Bairro: Boqueirão Cidade: Santos CEP: 11050-071 UF: SP 

Fone: 13 – 3202.4500 e-mail: reitor@lusiada.br 

2.2. Histórico 

Em meados dos anos 60, o país fervilhava em razão das decisões políticas, estudantes 

universitários realizavam atos de protesto contra o governo, tornando-se um ano conturbado e 

difícil para todos. 

Mas, desde 1965 que os primeiros capítulos da história da Fundação Lusíada começavam 

a ser delineada pelo seu idealizador “Eduardo Dias Coelho”, resultando em uma busca incansável 

para a realização de um sonho. 

A ideia era criar uma instituição de assistência e instrução para jovens mais carentes e 

ansiosos pelo aprendizado da medicina, nesta cidade de Santos.  

O projeto alcançou êxito entre as pessoas físicas e jurídicas da comunidade, conseguindo 

reunir seus instituidores. 

Em suas pregações entusiastas em lojas maçônicas, junto aos seus amigos e coletividade, 

levantou uma bandeira. Começou a campanha para angariar instituidores que doariam uma 

importância em dinheiro, por puro idealismo, sem direito a nenhuma vantagem, para que a 

Fundação Lusíada pudesse ter um patrimônio inicial. 

Interpretando os anseios daqueles jovens dispostos a se dedicarem ao sacerdócio da 

medicina, finalmente, em 13 de abril de 1966, a Fundação Lusíada foi oficializada, tendo o seu 

idealizador, Eduardo Dias Coelho, como seu primeiro presidente. 

O principal apelo era que as cidades da baixada santista, principalmente a cidade de 

Santos, necessitava, urgente, de uma faculdade de medicina para acolher as tendências 

vocacionais dos jovens da região. 

Foi solicitado apoio de autoridades, com o prefeito de Santos, Silvio Fernandes Lopes, o 

governador do Estado de São Paulo, Laudo Natel e o próprio ministro da Educação Tarso Dutra, 

visando a criação da faculdade, para início no ano letivo de 1965, representando o desafogo nos 

cursos dessa especialização universitária, uma vez que existia um grande número de excedentes, 

que ao tomarem conhecimento da existência do movimento da Fundação Lusíada para a abertura 

de uma faculdade de medicina em Santos e que essa seria a oportunidade de realizar o sonho de 

se tornarem médicos, vários deles participaram da luta pelo mesmo ideal, sendo que a primeira 

turma de medicina foi composta, apenas, por excedentes. 

Diversas reuniões foram feitas na Sede da Associação dos Médicos de Santos e na própria 

residência do Eduardo Dias Coelho, visando a imediata instalação da tão esperada faculdade. 

Além das autoridades, diversas personalidades da baixada e do Estado participaram da 

campanha denominada “SANTOS MERECE E TERÁ A SUA FACULDADE DE MEDICINA”, nome 
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criado pela colunista social do jornal “A Tribuna”, Thereza Bueno Wolff, tendo como presidente 

de honra da Comissão de Divulgação, o prefeito Silvio Fernandes Lopes. 

Através de ofício, o presidente da Fundação Lusíada informa ao Sr. Ministro da Educação, 

Tarso Dutra, que a Faculdade de Ciências Médicas de Santos, em 2 de setembro de 1967, com a 

“aula magna” sendo ministrada pelo então ministro da Educação, Tarso Dutra. 

A “aula inaugural” foi marcada para o dia 11 de setembro de 1967, proferida pelo Prof. Dr. 

Edgard de Cerqueira Falcão, às 20h30 min, no Salão Nobre da Santa Casa de Misericórdia de 

Santos. 

 1969 - Após a criação da Faculdade de Medicina, foi criada a Faculdade de 

Administração; nesse mesmo ano são firmados convênios entre a Faculdade de 

Medicina e a prefeitura municipal de Santos; atualmente há também convênio com 

a prefeitura municipal de São Vicente. 

 1975 – Firmado convênio com o Hospital Guilherme Álvaro e atualmente contribui 

para o atendimento de cerca de 18 mil pessoas/mês, 100% SUS. 

 1982 - A Fundação Lusíada criou o Colégio Lusíada, do maternal ao 2º grau em 

Biológicas, Exatas e Humanas, além do 2º grau profissionalizante, nas áreas de 

Enfermagem, Patologia e Processamento de Dados. 

 O curso de Medicina passa a funcionar no campus II, construído em parceria com o 

governo do Estado de São Paulo, em área anexa ao Hospital Guilherme Álvaro. 

 1989 – Inaugurado complexo poliesportivo. 

 1991 - Continuando com a concepção de instalar um lugar apropriado para a 

criação e divulgação do saber, e para o desenvolvimento da cultura e da ciência, a 

Fundação Lusíada assumiu a administração dos cursos mantidos pela Associação 

Santista de Ensino e Pesquisa - ASEP e pela Associação Mantenedora do 

Conservatório Musical de Santos - CARMUS, a saber: 

▪ Fonoaudiologia. 

▪ Pedagogia-Educação Especial, com habilitações em: Educação do Deficiente da 

Audiocomunicação, Educação do Deficiente Mental e Educação do Deficiente 

Visual. 

▪ Tecnologia em Processamento de Dados. (Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas) 

▪ Bacharelado em Instrumento. 

▪ Bacharelado em Composição e Regência. 

▪ Bacharelado em Canto. 

▪ Licenciatura Plena em Instrumento. 

▪ Educação Artística, com habilitação de 1º Grau e Licenciatura Plena em Música 

e Artes Cênicas. 

▪ Ciências, com as habilitações: Licenciatura de 1º Grau, Licenciatura Plena em 

Física e Química e Bacharelado em Física e Química. 

 Ainda em 1991, foram inauguradas as clínicas de Fonoaudiologia e Audiologia, 

serviço de referência da região metropolitana, atendendo aos munícipes das nove 

cidades, gratuitamente. 

 1992 – Todas as faculdades e cursos mantidos pela Fundação Lusíada, 

transformaram por meio do Parecer CFE 180/92, em Centro de Estudos Superiores 

da Fundação Lusíada – CELUS. 
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 1994 - foram criados os cursos precursores de pós graduação “lato sensu”: 

Marketing e Análise de sistemas; 

 1995 - Criação da coordenadoria de pós-graduação, pesquisa e extensão cujos 

primeiros cursos de “lato sensu” foram criados em 1995. (Suas ações são 

normatizadas e acompanhadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE) e Conselho de Administração Superior (CAS), e seguem as diretrizes do 

Sistema Nacional de Pós-Graduação e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), buscando ainda adequar-se ao conjunto das 

políticas traçadas pelas agências de fomento à pesquisa).  

 1996 – Inaugurado o campus III, abrigando todos os cursos, exceto o curso de 

Medicina; foi criado o curso de Relações Internacionais; 

 1997 – Apresentando um posicionamento voltado para as áreas da saúde e das 

ciências administrativas, sem desprezar as suas atividades nas áreas de 

humanidades e licenciaturas, o Centro de Estudos Superiores da Fundação Lusíada 

– CELUS transformou-se em Centro Universitário Lusíada - UNILUS, por meio de 

Decreto da Presidência da República, publicado no DOU em 16/12/1997; adquirido 

o “Espaço Cultural”, cedido graciosamente à entidades filantrópicas e sociedade 

para exposições culturais; 

 1998 - criado o curso de biomedicina; 

 2000 - criado o curso de enfermagem e o Curso de “stricto sensu” em Educação e 

Ciências da Saúde; 

 2001 - Mudança da denominação do curso de Tecnologia em Processamento de 

Dados para Tecnologia em Informática; 

 2002 - criado o curso de Fisioterapia e a clínica de Fisioterapia, referência da região 

metropolitana, atendendo aos munícipes dos nove municípios, graciosamente e em 

2009 assume a gestão do Hospital Guilherme Álvaro, em virtude do convênio com 

a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo; 

 2003 - criado o curso de Nutrição; inaugurado ginásio mini-poliesportivo; 

 2006 - criado o curso Tecnológico em Radiologia;  

 2008 - Cursos de pós-graduação “strito sensu” Mestrado em Clinica Medica; 

 2009 – Inaugurada a academia de ginástica; 

 Ainda em 2009, foi criado o Colégio UNILUS, destinado a alunos provenientes de 

escolas públicas e selecionados através de processo seletivo com nota mínima 6,0 

(seis). Recebem uniformes e material escolar. São preparadas para o mundo para 

concorrer com alunos oriundos de escolas particulares para ingresso em 

universidades públicas; 

 2010 – Inaugurado o ginásio de esportes, ao lado do Campus III. 

 2011 – Fundação Lusíada faz parceria com o INSS, viabilizando cursos de 

capacitação profissional dirigidos a reabilitados sob cobertura previdenciária. 

Ainda em 2011, foram adquiridos manequins importados operados por 

computador para o Laboratório de Habilidades Práticas do Curso de Medicina do 

UNILUS, permitindo que se desenvolva ações de patologias e procedimentos 

idênticos ao dos seres humanos; 

 2012 - No decorrer de mais de 4 décadas de existência, a Fundação Lusíada vem 

atuando para atender gratuitamente à comunidade com vários procedimentos na 



 

PLANO DE DESENVIOLVIMENTO 

 INSTITUCIONAL (PDI) 

2019-2023 

 

| DA IDENTIFICAÇÃO 16 
‘ 

área de saúde, contemplando os alunos na área de saúde do UNILUS, pois têm a 

oportunidade de colocar em prática, com a supervisão de professores altamente 

qualificados, o conteúdo adquirido em aulas teóricas, Este trabalho é desenvolvido 

através de:  

▪ Parcerias com as prefeituras da região e o governo do estado  

▪ Clínicas do UNILUS: Clínica de Fisioterapia, Clínica de Audiologia e 

Fonoaudiologia. 

▪ Clínica de Odontologia: atende exclusivamente os funcionários da Fundação 

Lusíada. 

▪ Feira da Saúde e Educação: evento periódico em que são realizados 

procedimentos gratuitos na área de saúde para a população. 

 2013 - Indo ao encontro da filosofia da Instituição de Ensino, de atendimento à 

população carente da região e da melhoria cada vez mais da qualidade dos cursos 

do UNILUS, a FUNDAÇÃO LUSÍADA investirá na construção do prédio de uma 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)/ Pronto Socorro.  A UPA terá área 

aproximada de 6 mil metros quadrados, com subsolo e mais quatro pavimentos, 

dois deles destinados à infraestrutura que será implantada pela FUNDAÇÃO 

LUSÍADA para o atendimento à população da Baixada Santista, e os outros dois 

destinados para laboratórios, anfiteatro e salas para discussão de casos, dos alunos 

de graduação da área de saúde do Unilus. 

 2014 - O UNILUS promoveu o 1º Curso de Capacitação em Suporte Básico da Vida, 

uma realização do Núcleo de Ensino e Pesquisa de Anestesia, Dor e Reanimação 

Cardiorrespiratória, com o objetivo de capacitar os docentes do UNILUS que, apesar 

de não terem formação médica para administrar primeiros socorros, participam de 

atividades acadêmicas com atendimento a pacientes.  Parceria entre UNILUS e 

Prefeitura combate e reduz dengue hemorrágica com a realização de diagnóstico 

precoce, através da análise da amostra de sangue do paciente no Laboratório de 

Biologia Molecular do Unilus. A parceira permite que o conhecimento científico, 

desenvolvido por alunos e professores do curso de Medicina beneficie a população.   

 2015 – Fundação Lusíada concluiu a obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

com recursos próprios. O prédio com 6.400 m2 e quatro pavimentos, será entregue 

em comodato para a Prefeitura Municipal de Santos, por 30 anos. Nos dois 

primeiros andares a Prefeitura fará atendimento SUS e os outros dois andares serão 

utilizados pelos alunos do UNILUS; A Fundação Lusíada entregou o prédio do 

Centro de Saúde Escola, com 3.300 m2, construído com recursos próprios. Esta 

unidade vai atender a população carente, gratuitamente, com nossos professores e 

alunos. 

 2016 – No mês de janeiro foi inaugurada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

com gestão da Prefeitura Municipal de Santos e utilizados pelos alunos dos cursos 

da saúde do UNILUS. 

 2017 – Foi entregue o Centro de Saúde Escola do UNILUS para atendimento à 

comunidade da região através de nossos alunos e professores. 

 2018 – Início da construção de um Ambulatório de Especialidades, com mais de 

4.000 m2, para atender a comunidade de Santos, com a participação de alunos e 

professores. Início da construção da UBS/Jabaquara, com mais de 4.000 m2, cedida 
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em comodato para a Prefeitura Municipal de Santos, para atendimento a 

comunidade, com a participação de alunos e professores. 

 2019 – Término da construção do Ambulatório de Especialidades, com mais de 

4.000 m2, para atender a comunidade de Santos, com a participação de alunos e 

professores; Término da construção da UBS/Jabaquara, com mais de 4.000 m2, 

cedida em comodato para a Prefeitura Municipal de Santos, para atendimento a 

comunidade, com a participação de alunos e professores. 

 2020 – Entrega do Ambulatório de Especialidades, com mais de 4.000 m2, para 

atender a comunidade de Santos, com a participação de alunos e professores; 

Entrega da UBS/Jabaquara, com mais de 4.000 m2, cedida em comodato para a 

Prefeitura Municipal de Santos, para atendimento a comunidade, com a 

participação de alunos e professores; Em razão da pandemia do COVID19, as aulas 

presenciais foram substituídas pelas aulas on line, no período normal das aulas, 

através da Plataforma Microsoft Teams, respeitando Pareceres e Portarias do CNE 

e MEC e as orientações da gestão estadual e municipal; Aquisição da Plataforma Up 

To Date, biblioteca on line da área da saúde; Para ministrar aulas aos alunos do 

UNILUS de forma digital, durante a pandemia do COVID-19, a Instituição está 

utilizando a plataforma Microsoft Teams, para todas as disciplinas dos cursos de 

graduação, pós-graduação e do colégio. Foram seguidas as orientações das 

portarias do MEC e CNE, adequando o Calendário Escolar de todos os cursos e os 

Planos de Ensino. Todas as séries dos cursos oferecidos pelo UNILUS completaram 

suas cargas horárias até o final do ano letivo; Início da reforma no Campus I para 

as instalações do Centro de Simulação Realística para treinamento de habilidades 

práticas e técnicas onde uma equipe especializada cuida de montar todo o cenário 

para desenvolver habilidades como raciocínio clínico, trabalho em equipe, 

comunicação e liderança. Os treinamentos se dão através de aulas e discussões 

teóricas, práticas. 

2.3. Áreas de atuação acadêmica 

O Centro Universitário Lusíada – UNILUS oferece ensino superior diferenciado, que 

propicie a formação de novos profissionais com visão do futuro, inteiramente adaptados à região 

de influência da instituição. 

Possui, desde a implantação, objetivos e projetos definidos, que buscam, por meio da 

integração e harmonia entre direção, alunos, professores e funcionários, atingir qualidade e 

excelência em produtos e serviços, procurando atender as necessidades de um mundo em 

transformação. 

O UNILUS atua nas áreas1 Ciências Sociais, Negócios e Direito, Ciências, Matemática e 

Computação e Saúde e Bem-estar Social, ofertando os cursos de graduação presencial. 

Bacharelados: Administração; Biomedicina; Enfermagem; Fisioterapia; Fonoaudiologia; 

Medicina. Tecnólogos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas Radiologia 

Destaca-se que o UNILUS está (2021) com processo no e-MEC de Credenciamento de 

Educação a Distância e de cursos na mesma modalidade são eles: Bacharelado: Administração, 

 
1 Classificação Internacional Eurostat/Unesco/OCDE 
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Ciências Contábeis e Serviço Social; Licenciatura: Pedagogia; Tecnológicos: Gestão Hospitalar e 

Segurança do Trabalho. 

Na Pós-graduação lato sensu os programas oferecidos abrangem as diversas áreas de 

conhecimento. 

O Centro Universitário Unilus demonstra a sua inserção na região, como Instituição 

educacional formadora de profissionais quando vivência sua responsabilidade social, descrita em 

sua missão, desenvolvendo-se com Região Metropolitana da Baixada Santista. 

O UNILUS já planejou sua expansão para os próximos cinco anos, como pode ser 

comprovado em item específico deste documento. 

2.4. Identidade Estratégica 

O UNILUS é identificado por seu caráter socioeducacional e comunitário, cuja atuação está 

voltada para formação de profissionais qualificados por meio da sistematização dos cursos, 

baseada no ensino e na pesquisa, além da extensão universitária e do pós-graduação, 

constantemente revisados e atualizados, bem como o desenvolvimento de projetos específicos nas 

diversas áreas para atendimento à comunidade ou aprofundamento de estudos. 

O acompanhamento das atividades é feito por avaliações diagnósticas, autoavaliações ou 

avaliações externas buscando a articulação entre os diferentes setores. 

O compromisso com os princípios de qualidade e contemporaneidade permite ao UNILUS 

incorporar em seu projeto acadêmico as funções de ensino, pesquisa e extensão possibilitando um 

trabalho educacional articulado com as demandas regionais e nacionais nas suas mais diferentes 

necessidades. 

Assim, ficam asseguradas as condições para aprendizagem permanente, a contribuição na 

proteção e consolidação dos valores da sociedade, entre eles, a justiça, a ética profissional, o 

respeito pelo ser humano, a igualdade, a liberdade de expressão, a solidariedade e a verdade. 

Formar profissionais num cenário de aceleradas transformações culturais, sociais e 

científicas da sociedade contemporânea requer conhecimentos de valores que contribuem para 

práticas integradoras, emancipatórias e inclusivas, formando profissionais reflexivos e críticos, 

agindo sobre especificidades locais sem perder a dimensão global. 

2.4.1. Missão 

 “Promover a formação generalista dos profissionais das áreas da saúde, humanas e 

tecnológicas, com ensino de qualidade voltada para as necessidades regionais e nacionais.” 

2.4.2. Visão de Futuro 

“Ser uma instituição de referência na educação superior no que diz respeito à qualidade de 

ensino, ao corpo docente, à pesquisa e ao compromisso social”. 

2.4.3. Princípios 

 “O UNILUS obedece aos princípios da indissociabilidade entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, estando comprometido com a solução dos problemas sociais e o 

desenvolvimento socioeconômico da região”. 
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2.4.4. Valores Institucionais 

“O UNILUS segue os princípios da justiça, da ética profissional, do respeito pelo ser humano, 

da igualdade, da liberdade de expressão, da solidariedade e da verdade”. 

2.4.5. Objetivo Geral 

O seu objetivo é formar profissionais de alto nível, habilitando-os técnica e cientificamente 

através do ensino, da pesquisa e da extensão. 

2.4.6. Objetivos Específicos 

a) Manter um corpo docente qualificado, imbuídos do espírito de que o processo de 

ensinar envolve a capacidade intelectual de conhecer as ciências, a capacidade de pesquisar novos 

campos, a capacidade de transmitir conhecimentos através de métodos compatíveis com o 

alunado e com exigências de qualidade e responsabilidade; 

b) Proporcionar uma infraestrutura adequada em termos de instalações, laboratórios, 

equipamentos e bibliotecas. É por isso que os instrumentos de infraestrutura representam um 

apoio fundamental do processo ensino/aprendizagem;  

c) Desenvolver metodologias diversificadas de aplicação didático-pedagógicas que 

sirvam ao alunado para desenvolver o espírito crítico e aumentar a criatividade; 

d) Desenvolver proposta sociocultural visando à criação de um projeto pedagógico 

específico de cada curso, onde fiquem definidos seus objetivos, suas funções e seu conteúdo, 

permitindo um melhor atendimento à comunidade regional; 

e) Propor reformulação curricular constante dos cursos de graduação existentes 

conforme exigências das Diretrizes Curriculares de cada curso; 

f) Oferecer através do ensino, pesquisa e extensão uma educação integral e 

permanente; 

g) Promover pelo ensino, pesquisa e extensão a procura do saber, nas áreas 

fundamentais do conhecimento humano e em áreas técnico-profissionais preservação, ampliação 

e transmissão do saber; 

h) Formar profissionais de nível superior qualificados a nível de graduação, 

demandados pelo mercado de trabalho nas diversas carreiras e profissões; 

i) Promover, realizar e incentivar a pesquisa nas diversas áreas, campos e domínios 

do saber, em suas múltiplas formas como fator gerador de novos conhecimentos, aperfeiçoamento 

de novas tecnologias como instrumento para melhoria da qualidade do ensino; 

j) Praticar a extensão como instrumento de comunicação do Centro Universitário na 

comunidade, pelo ensino, pesquisa, através de metodologias aplicativas, cursos, convênios, 

contratos e outros meios; 

k) Promover e preservar a cultura como forma de fazer emergir a identidade regional 

em seus valores étnicos, artísticos, espirituais, sociais e econômicos pelas manifestações e 

criações da comunidade; 

l) Promover a integração e o intercâmbio com instituições congêneres públicas e 

privadas nas diversas áreas de atividade; 
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m) Colaborar no desenvolvimento socioeconômico regional e nacional como organismo 

de consulta, assessoramento e prestador de serviços em assuntos de ensino, pesquisa e extensão; 

n) Promover e desenvolver cursos de Pós-Graduação para a formação de professores, 

para treinamento profissional e como instrumento de integração do centro universitário com a 

comunidade; 

o) Ser uma instituição aberta e crítica, canal de manifestação livre de todas as correntes 

do pensamento, em clima de liberdade e responsabilidade, respeito aos direitos individuais e 

coletivos. 
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III. OBJETIVOS, METAS E AÇÕES NA VIGÊNCIA DO PDI 

 UNILUS elaborou um elenco de objetivos e metas, a serem desenvolvidos durante 

a vigência deste PDI, bem como as respectivas ações e prazos. O planejamento 

organizacional considera as questões de sustentabilidade, vocação institucional, 

responsabilidade social e os próprios objetivos institucionais e de gestão. 

Em linhas gerais, o parâmetro estabelecido para esse planejamento orientou-se nas 

diretrizes políticas institucionais, sobretudo naquelas direcionadas pelos eixos Planejamento e 

Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, Políticas Acadêmicas Políticas de Gestão e 

Infraestrutura Física. Esse planejamento está apresentado nas tabelas a seguir. 

1. Planejamento e Avaliação Institucional 

Para o planejamento e avaliação institucional o UNILUS esboça os seguintes objetivos, 

metas e ações: 

Tabela 1 – Objetivos, metas e ações do planejamento e avaliação. 

OBJETIVO: 
CONSOLIDAR AS DIRETRIZES E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS REFERENTES AO 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO. 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Aperfeiçoar 

permanentemente 

e internalizar a 

cultura da 

avaliação como 

instrumento 

importante para 

um melhor 

desempenho 

institucional  

• Manutenção e aprimoramento constante da 

representatividade da CPA; 
X X X X X 

• Reformulação dos instrumentos de 

avaliação utilizados pela CPA 
  X X X 

• Cumprimento do cronograma de 

autoavaliação institucional apresentando 

relatórios completos aos setores da IES e 

órgãos do MEC. 

X X X X X 

• Promoção da coleta, organização, 

processamento das informações e 

elaboração de relatórios.  

X X X X X 

• Promoção da análise e discussão dos dados 

coletados  
X X X X X 

• Criação de mecanismos que integrem a 

comunidade na sugestão de melhorias. 
X X X X X 

O 
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OBJETIVO: 
CONSOLIDAR AS DIRETRIZES E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS REFERENTES AO 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO. 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Utilizar os 

resultados da 

avaliação na 

melhoria das 

condições 

acadêmicas e 

administrativas do 

UNILUS 

• Encaminhamento dos resultados da 

avaliação à administração para projeção de 

recursos e planejamento de melhorias 

X X X X X 

• Análise, estudo e aplicação dos resultados 

da avaliação 
X X X X X 

• Análise, estudo e aplicação dos resultados 

da avaliação. 
X X X X X 

• Promoção da análise e discussão sobre as 

necessidades institucionais.  
X X X   

• Promoção de coleta, organização, 

processamento das informações e 

elaboração de relatório.  

X X    

Assegurar que o 

PDI, subsidiado 

pelos resultados 

da autoavaliação 

institucional, seja 

o instrumento de 

gestão estratégica 

da IES 

• Garantir que os resultados da autoavaliação 

sejam referências para o PDI e o 

planejamento estratégico anual da IES.  

X X X X X 

• Apresentar relatórios com consistências de 

análise, por setores, de acordo com os 

resultados da autoavaliação.  

X X X X X 

• Instituir equipe para monitoramento das 

objetivos, metas e ações do PDI, através de 

Indicadores de monitoramento acessíveis à 

comunidade acadêmica. 

X X X X X 

2. Desenvolvimento Institucional 

O desenvolvimento institucional contempla a missão e plano de desenvolvimento 

institucional, e a responsabilidade social da Instituição, para tanto O UNILUS planeja os 

seguintes objetivos, metas e ações: 

2.1. A missão e plano de desenvolvimento institucional 

Tabela 2 – Objetivos, metas e ações da missão e plano de desenvolvimento institucional. 

OBJETIVO: EXECUTAR O PDI GARANTINDO O ALCANCE DA MISSÃO DO UNILUS 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Tornar a missão 

institucional 

conhecida por 

toda a 

comunidade 

acadêmica 

• Divulgação da missão nos Campi   da 

Instituição. 
  X X X 

• Inserção da missão em documentos 

institucionais, quando necessário. 
X X X X X 

• Divulgação da missão no site da instituição. X X X X X 

• Acompanhamento da divulgação da missão 

pela CPA. 
X X X X X 

Assegurar a 

execução das 

metas e ações do 

PDI em sua 

vigência. 

• Reestruturação da Comissão Permanente 

do PDI. 
X X 

   

• Realização de reuniões semestrais da 

Comissão Permanente do PDI para entrega 

de relatório e análise da execução do PDI. 

X X X X X 
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OBJETIVO: EXECUTAR O PDI GARANTINDO O ALCANCE DA MISSÃO DO UNILUS 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

• Cumprimento do cronograma de 

implementação do PDI.  
X X X X X 

Promover a 

publicidade do 

PDI a todos os 

atores acadêmicos 

envolvidos. 

• Promoção de eventos para divulgação do 

PDI e demonstrativo de sua implantação 

junto à comunidade acadêmica. 

X X X X X 

• Divulgação da identidade estratégica 

(missão, visão, princípios e valores) no site 

institucional e nas redes sociais. 

X X X X X 

• Divulgação da missão nas áreas de 

convívio/comuns. 
X X X X X 

• Divulgação da missão através dos diversos 

materiais promocionais, manuais 

institucionais, projetos e documentos, 

inclusive materiais relativos ao 

cinquentenário do UNILUS. 

X X X X X 

Articular o PDI 

com o PPI e com 

os PPC’S, avaliação 

e gestão 

institucional. 

• Promoção de Seminários pela CP-PDI para 

demonstrar a articulação do PDI com o PPI 

e com os PPC’s dos Cursos 

  X X X 

• Utilização do PDI como referência para 

cursos, programas e projetos. 
X X X X X 

2.2. A Responsabilidade Social da Instituição 

Tabela 3 – Objetivos, metas e ações da responsabilidade social da Instituição. 

OBJETIVO: 
FORTALECER A INSERÇÃO E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES NA 

REGIÃO, BUSCANDO INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Atuar junto à 

comunidade em 

ações de 

responsabilidade 

social 

• Realização de investimentos em atividade 

sociais, com foco na responsabilidade social. 
X X X X X 

• Manutenção das Atividades da Feira da Saúde 

e Educação do UNILUS. 
X X X X X 

• Manutenção Atendimento a Clínica Escola 

Autista. 

X X X X X 

• Continuação dos atendimentos clínicos e 

interdisciplinar para grupo de Parkson. 

X X X X X 

• Continuação na participação do UNILUS na 

Gota de Leite com atendimentos 

interdisciplinar. 

X X X X X 

• Conservação da participação do UNILUS na 

Casa da Criança com atendimentos 

interdisciplinar. 

X X X X X 

• Manutenção da participação do UNILUS nos 

grupos interdisciplinares de extensão (PET, 

GMFC, GEME, PAAPI, HORUS, AGAPE, ALFA, 

PALHAÇO TERAPIA, TETO, IFMSA E PADA, 

RONDON E CUIDADOS PALIATIVOS) 

X X X X X 

• Manutenção do Coral de Afásicos. X X X X X 
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OBJETIVO: 
FORTALECER A INSERÇÃO E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA IES NA 

REGIÃO, BUSCANDO INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Atuar junto a 

empresas e 

organização em 

projetos de 

responsabilidade 

social 

• Ampliação das parcerias com empresas e 

organizações públicas e privadas.  
X X X X X 

• Manutenção da parceria com Hospital 

Guilherme Álvaro (Hospital de Ensino) 

disponibilizando atendimento gratuito à 

comunidade carente da Região Metropolitana 

da Baixada Santista-RMBS 

X X X X X 

• Conservação das parcerias com prefeituras da 

Região Metropolitana da Baixada Santista-

RMBS (Policlínicas, PSs, UBSs, USAFA e CREI). 

X X X X X 

• Construção da Unidade Básica de Atendimento 

própria com Laboratório de Especialidades 

para atendimento gratuito à comunidade, com 

a participação dos professores e alunos do 

UNILUS - AMBESP. 

X X    

• Continuidade da Parceria do Hospital e 

Maternidade São José de São Vicente para 

Atendimento Ginecológico e Obstétrico. 

X X X X X 

• Construção da Unidade Ambulatório de 

Especialidade AMBESP com recursos próprios 

entregue à Prefeitura Municipal de Santos, em 

regime de comodato, para atendimento da 

comunidade santista e com a participação de 

professores e alunos do UNILUS. 

X X    

• Construção da Unidade Básica de Saúde UBS- 

JABAQUARA com recursos próprios entregue à 

Prefeitura Municipal de Santos, em regime de 

comodato, para atendimento da comunidade 

santista e com a participação de professores e 

alunos do UNILUS. 

X X    

• Seção do Centro Saúde Escola para a Secretaria 

de Saúde do Estado de São Paulo/HGA. 
  X X X 

Atuar junto à 

comunidade em 

ações de inclusão 

social 

• Continuidade do Projeto Acadêmico de 

Assistência aos Povos Indígenas (PAAPI). 
X X X X X 

• Manutenção do Colégio UNILUS. X X X X X 

• Manutenção de funcionários com necessidades 

especiais. 
X X X X X 

• Manutenção da participação dos acadêmicos 

do UNILUS no Projeto Rondon. 
X X X X X 

3. Políticas Acadêmicas 

As políticas acadêmicas abrangem as políticas para o ensino, a pesquisa e extensão, a 

comunicação com a sociedade, as políticas de atendimento aos discentes, para tanto o 

UNILUS planeja os seguintes objetivos, metas e ações: 
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3.1. Política para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

Tabela 4 – Objetivos, metas e ações dos cursos e programas. 

OBJETIVO: 
MANTER ATUALIZADO OS PROJETOS PEDAGÓGICOS DOS CURSOS E 
PROGRAMAS COM FOCO NAS AÇÕES INOVADORAS NAS ATIVIDADES DE 
ENSINO 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Atualizar 
periodicamente os 
projetos 
pedagógicos dos 
cursos e programas 

• Levantamento de sugestões junto à 

comunidade acadêmica dos cursos e 

programas e órgãos de apoio institucional. 

X X X X X 

• Atualização dos projetos pedagógicos de 

acordo com as orientações do Colegiado de 

Curso e Núcleo Docente Estruturante. 

X X X X X 

• Desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares nos cursos. 
X X X X X 

Utilizar as novas 
tecnologias da 
informação e 
comunicação e 
outras mídias no 
apoio ao processo de 
ensino-
aprendizagem 

• Criação e desenvolvimento de um projeto 

para aplicação das novas tecnologias. 
 X X X X 

• Revitalização dos laboratórios dos cursos e 

disponibilização de recursos multimídia.  
 X X X X 

• Capacitação dos professores para ofertas da 

nova metodologia dos cursos (e-learning) 

utilizando o ambiente virtual da 

aprendizagem (AVA). 

  X X X 

• Integração com os programas de pós-

graduação lato sensu para viabilizar o uso do 

AVA em atividades de apoio ao ensino. 

  X X X 

Implantar oferta de 
EAD em até 40% da 
carga horária total 
dos cursos de 
graduação 
presencial 

• Definição do modelo do institucional   X X X 

• Elaboração do regulamento institucional   X X X 

• Reestruturação dos projetos pedagógicos.   X X X 

• Implantação no portal de acesso para as 

disciplinas em modalidade EaD. 
  X X X 

• Revitalização da infraestrutura tecnológica.   X X X 

• Capacitação dos professores para ofertas da 

nova metodologia dos cursos (e-learning) 

utilizando o ambiente virtual da 

aprendizagem (AVA). 

  X X X 

 • Implantação efetiva em 2022.    X X 

 

Tabela 5 – Objetivos, metas e ações da modalidade da Educação à Distância 

OBJETIVO: ATUAR NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Credenciar o UNILUS 
na modalidade de 
Educação a Distância 
na vigência do PDI. 

• Adequação do UNILUS para atender aos 
requisitos para credenciamento 

X X X X X 

• Elaboração do processo de credenciamento X X X X X 

• Organização do UNILUS para atender aos 5 
eixos da avaliação externa 

X X X X X 

• Adequação dos regulamentos institucionais. X X X X X 

• Adequação do corpo docente e técnico 
administrativo 

X X X X X 
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OBJETIVO: ATUAR NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

• Constituição e manutenção do Corpo 
Professores/Tutores adequado à proposta 
pedagógica e aos objetivos institucionais 
para a educação a distância. 

X X X X X 

• Constituição e manutenção da 
Infraestrutura Física e Tecnológica 
adequada à oferta para a educação a 
distância. 

X X X X X 

• Criação do Núcleo de Educação a Distância 
(NEaD). 

X X X X X 

• Definição do Gestor do NEAD.   X X X 

• Definição do Regulamento do NEAD   X X X 

• Criação da Equipe Multidisciplinar   X X X 

• Criação/definição e manutenção do material 
didático. 

  X X X 

• Readequar o sistema de autoavaliação 
incluindo o EAD. 

   X X 

• Elaboração do processo de autorização do 
Curso de Pedagogia EaD 

X X X X X 

• Elaboração do processo de autorização do 
Curso de Serviço Social EaD 

X X X X X 

• Elaboração do processo de autorização do 
Curso de Ciências Contábeis EaD 

X X X X X 

• Elaboração do processo de autorização do 
Curso de Administração EaD 

X X X X X 

• Elaboração do processo de autorização do 
Curso Superior de Tecnologia em Segurança 
no Trabalho EaD 

X X X X X 

 

Tabela 6 – Objetivos, metas e ações ampliar e revitalizar os programas graduação e pós-graduação. 

OBJETIVO: 
AMPLIAR E REVITALIZAR OS PROGRAMAS, GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E 
RESIDÊNCIA MÉDICA 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Criar novos cursos de 
graduação, conforme 
plano de expansão, 
do PDI, tendo em 
vista a qualidade 
acadêmica. 

• Elaboração e implantação dos projetos 

pedagógicos dos cursos e programa 

atendendo à legislação vigente e a demanda 

regional. 

X X X X X 

• Preparação da infraestrutura necessária 

para o oferecimento dos novos cursos. 
X X X X X 

Consolidar a oferta 
de cursos de 
graduação e de pós-
graduação lato sensu 
com impacto 
regional. 

• Identificação das necessidades regionais e 

locais. 
X X X X X 

• Definição dos novos programas. X X X X X 

• Elaboração dos projetos pedagógicos. X X X X X 

• Viabilização da infraestrutura física. X X X X X 

• Definição do Corpo Docente. X X X X X 
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OBJETIVO: 
AMPLIAR E REVITALIZAR OS PROGRAMAS, GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E 
RESIDÊNCIA MÉDICA 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Implantar o 
programa de 
Residência Médica. 

• Elaboração dos projetos do Programa de 

Residência Médica de acordo com a à 

legislação vigente e a demanda regional. 

  X X X 

• Preparação da infraestrutura necessária 

para o oferta da Residência Médica. 
  X X X 

• Definição da Equipe do Professores e 

Coordenação para os Programas.  
  X X X 

• Articulação dos Convênios necessários para 

a implantação dos programas 
  X X X 

• Cadastrar o Programa no Sistema da 

Comissão Nacional de Residência Médica 

(SisCNRM). 

  X X X 

• Sistema de Informações Gerenciais do Pró 

Residências (SIGRESIDÊNCIA) 
  X X X 

• Adesão dos programas de Residência 

Médica à concessão de Bolsas do Ministério 

da Saúde. 

  X X X 

 

Tabela 7 – Objetivos, metas e ações para aprimorar ações de extensão. 

OBJETIVO: 
APRIMORAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO ARTICULANDO A 
INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, E PESQUISA. 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Atualizar o programa 
institucional de 
ampliação das 
atividades de 
Extensão  

• Reestruturar o Programa Institucional de 

Extensão considerando às áreas de saúde, 

sociais, meio ambiente, memória cultural, 

produção artística e patrimônio cultural. 

  X X X 

• Levantamento das demandas, atendendo 

necessidades regionais e locais. 
X X X X X 

• Reestruturar o Regulamento Institucional   X X X 

• Ampliação das ações de extensão à 

comunidade. 
X X X X X 

• Divulgação das ações de extensão à 

comunidade. 
X X X X X 

• Determinação de mecanismos voltados à 

captação de recursos visando a ampliação 

das atividades de extensão. 

X X X X X 

• Manutenção das horas de extensão para o 

corpo docente, envolvidos no programa 
X X X X X 

• Curricularização das Atividades de 

Extensão do Cursos da Graduação no 

mínimo 10% da carga horária total 

   X X 
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Tabela 8 – Objetivos, metas e ações para aprimorar programa de pesquisa e iniciação 

científica. 

OBJETIVO: APRIMORAR O PROGRAMA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Ampliar e incentivar a 
produção científica e 
tecnológica dos 
núcleos acadêmicos 
de estudos e 
pesquisa/iniciação 
científica 

• Definição de novos projetos de pesquisa. X X X X X 

• Estabelecimento de novas linhas de 

pesquisa. 
X X X X X 

• Definição de novos projetos de iniciação 

cientifica. 
X X X X X 

• Definição do corpo docente. X X X X X 

• Manutenção dos grupos de pesquisa. X X X X X 

• Alocação de horas para o corpo docente. X X X X X 

• Manutenção do Comitê de Ética em 

Pesquisas com Seres Humanos – CEPSH. 
X X X X X 

• Promoção de convênios com instituições 

locais, nacionais e internacionais, capazes 

de permitir o desenvolvimento de projetos 

de pesquisa. 

  X X X 

• Manutenção dos Núcleos Acadêmicos de 

Ensino e Pesquisa 
X X X X X 

• Manutenção do Núcleo de Computação 

Científica – NCC, disponibilizando a 

infraestrutura necessária. 

X X X X X 

• Manutenção do corpo docente com 

alocação de horas atividades de 

pesquisa/iniciação cientifica. 

X X X X X 

• Manutenção e ampliação da mostra de 

trabalhos acadêmicos e da Jornada de 

Iniciação Científica para divulgação dos 

trabalhos de pesquisa. 

X X X X X 

• Divulgação dos trabalhos de pesquisa e 

iniciação cientifica. 
X X X X X 

• Manutenção das bolsas de iniciação 

científica. 
X X X X X 

• Manutenção e aperfeiçoamento da Revista 

UNILUS: Ensino e Pesquisa. 
X X X X X 

• Manutenção do Laboratório de Biologia 

Molecular (Retrovirologia) do UNILUS. 
X X X X X 

3.2. A comunicação com a sociedade 

Tabela 9 – Objetivos, metas e ações da comunicação com a sociedade. 

OBJETIVO: AMPLIAR OS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Aperfeiçoar o 
processo de 
comunicação interna 
e externa do UNILUS 

• Capacitação dos funcionários para otimizar 

o atendimento a comunidade. 
X X X X X 

• Manutenção da Assessoria de Impressa X X X X X 

• Continuidade do Jornal da Fundação 

Lusíada. 
X X X X X 
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OBJETIVO: AMPLIAR OS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

• Manutenção da Revista UNILUS: Ensino e 

Pesquisa. 
X X X X X 

• Ampliação da comunicação com a 

sociedade dos cursos e serviços prestados 

nas redes sociais. 

X X X X X 

• Manutenção e ampliação do portal aos 

alunos e docentes. 
X X X X X 

• Ampliação da divulgação na mídia 

eletrônica dos atos e eventos do UNILUS. 
X X X X X 

• Informatização do sistema de comunicação 

interno e externo. 
X X X X X 

• Modernização do Sistema de Sinalização 

dos Campi  . 
X X X X X 

• Modernização dos murais de comunicação 

aos alunos. 
X X X X X 

• Manutenção da Ouvidoria. X X X X X 

• Ampliação das atividades da ouvidoria 

junto aos Campi   da Instituição. 
X X X X X 

• Ampliação da disponibilidade de internet 

sem fio à comunidade acadêmica. 
X X X X X 

• Revitalização do Site Institucional, com 

novo domínio www.unilus.edu.br 
X X X X X 

• Reestruturação e modernização do vídeo 

institucional. 
X X X X X 

3.3. Políticas de Atendimento aos Discentes 

Tabela 10 – Objetivos, metas e ações da políticas de atendimento aos discentes. 

OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO CORPO DISCENTE 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Subsidiar o processo 
de formação 
acadêmica 

• Promoção das condições de bem-estar do 

corpo discente; 
X X X X X 

• Manutenção dos programas de apoio 

discente (PROAC e PROAMAP); 
X X X X X 

• Manutenção e ampliação dos programas 

de monitorias e iniciação científica. 
X X X X X 

• Manutenção e apoio a realização de 

eventos tais como Jornadas, Semanas 

Acadêmicas, Palestras e Seminários. 

X X X X X 

• Ampliação da oferta de eventos para a 

promoção das Atividades 

Complementares. 

X X X X X 

Manter programas de 
bolsas, na vigência do 
PDI. 

• Manutenção do vínculo da IES ao PROUNI. X X X X X 

• Manutenção e ampliação dos convênios 

com empresas do setor público e privado. 
X X X X X 

• Manutenção do Programa de Bolsas de 

Estudos Reembolsável. 
X X X X X 

http://www.unilus.edu.br/
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OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO CORPO DISCENTE 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Ampliar o Programa 
de Nivelamento 

• Manutenção e ampliação dos mecanismos 

de nivelamento das áreas básicas para 

melhorar o rendimento dos estudantes 

X X X X X 

Manter os 
atendimentos do 
programa de 
orientação psicológica 
aos acadêmicos 
PROAC/PAP. 

• Disponibilização de profissionais e 

recursos para a ampliação do número de 

atendimentos. 

X X X X X 

Estabelecer diretrizes 
para o Programa de 
Acompanhamento dos 
Egressos 

• Restruturação do Programa de 

acompanhamento de Egressos. 
X X X X X 

• Manutenção e acompanhamento do 

vínculo com o egresso após sua inserção 

no mercado de trabalho. 

X X X X X 

• Acompanhamento da inserção dos 

egressos no ensino de pós-graduação; 
X X X X X 

• Identificação dos problemas apontados 

pelos egressos com o objetivo de capacitá-

los. 

X X X X X 

• Criação da associação de ex-alunos;     X X 

• Promoção de encontros de ex-alunos;     X X 

• Participação do egresso no processo de 

avaliação institucional;  
   X X 

• Convite aos egressos para dar palestras 

para os novos alunos 
   X X 

4. Políticas de Gestão 

As políticas gestão abordam políticas de pessoal, a organização e gestão da instituição 

e a sustentabilidade financeira, para tanto o UNILUS planeja os seguintes objetivos, metas e 

ações: 

4.1. Políticas para o Corpo Docente e Técnico-Administrativo 

Tabela 11 – Objetivos, metas e ações para o corpo docente. 

OBJETIVO: APRIMORAR O CORPO DOCENTE 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Aprimorar o perfil do 
corpo docente para 
obtenção de 
resultados 
satisfatórios nas 
avaliações do MEC. 

• Manutenção do programa de capacitação 

contínua do corpo docente. 
X X X X X 

• Continuidade do plano de qualificação 

docente. 
X X X X X 

• Manutenção das bolsas de pós-graduação. X X X X X 

• Conservação do apoio a participação em 

eventos. 
X X X X X 

• Manutenção da progressão funcional no 

Plano de Carreira Docente. 
X X X X X 
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OBJETIVO: APRIMORAR O CORPO DOCENTE 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

• Atualização dos instrumentos de avaliação 

de desempenho. 
X X X X X 

• Implantação do Núcleo de Apoio 

Pedagógico Docente. 
X X X X X 

• Aplicação do processo de avaliação docente. X X X X X 

• Manutenção dos Núcleos Docente 

Estruturante 
X X X X X 

• Incentivo aos docentes na participação em 

eventos artísticos e culturais da Instituição. 
X X X X X 

• Promoção e Divulgação dos trabalhos 

publicados por docentes da Instituição. 
X X X X X 

• Manutenção da revista UNILUS Ensino e 

Pesquisa. 
X X X X X 

• Manutenção do Núcleo Acadêmico de 

Pesquisa. 
X X X X X 

• Divulgação no sítio da instituição sobre as 

pesquisas realizadas. 
X X X X X 

• Implementação do corpo docente 

necessário, para a implantação dos novos 

cursos e programas. 

X X X X X 

• Revisão dos horários de aulas. X X X X X 

• Redistribuição das atribuições de aulas 

levando em conta a obtenção de regimes de 

docentes em RTI e Parcial. 

X X X X X 

• Incentivo a dedicação do docente a 

instituição. 
X X X X X 

 

Tabela 12 – Objetivos, metas e ações para o corpo técnico-administrativo 

OBJETIVO: APRIMORAR O CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Aprimorar o perfil do 
corpo técnico-
administrativo 

• Implantação do Programa Permanente de 

Avaliação de Desempenho e Resultados. 
   X X 

• Desenvolvimento de treinamento interno 

do pessoal técnico-administrativo. 
   X X 

• Manutenção do incentivo financeiro e de 

progressão funcional no Plano de Cargos e 

Salários. 

X X X X X 

• Promoção de incentivos para a realização 

de cursos para a aquisição de competências 

especifica de acordo com as funções 

atribuídas. 

   X X 
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4.2. Organização e Gestão da Instituição 

Tabela 13 – Objetivos, metas e ações organização e gestão da Instituição. 

OBJETIVO: ADEQUAR-SE ÀS TRANSFORMAÇÕES DA GESTÃO 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Melhorar o 
desempenho da 
gestão institucional 

• Promoção de melhorias da comunicação 

entre a instituição e o corpo docente e 

discente. 

X X X X X 

• Promoção de melhorias nos processos 

administrativos e acadêmicos com a 

finalidade de agilizar os procedimentos. 

X X X X X 

• Promoção da participação do 

representante do Corpo discente em 

reuniões de colegiado de cursos e 

colegiados superiores. 

X X X X X 

• Aprimoramento da gestão institucional 

através dos resultados obtidos na 

autoavaliação. 

X X X X X 

• Promoção de discussões com o corpo 

discente sobre as decisões dos colegiados 

de cursos e do Núcleo Docente 

Estruturante. 

X X X X X 

• Implementação dos resultados da 

autoavaliação pelos gestores institucionais 
X X X X X 

• Implementação as ações conjuntas do 

Conselho de Administração Superior e 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

X X X X X 

• Estimular os funcionários a capacitação na 

área da gestão. 
X X X X X 

4.3. Sustentabilidade Financeira 

Tabela 14 – Objetivos, metas e ações sustentabilidade financeira. 

OBJETIVO: 
PLANEJAR E GARANTIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O DESEMPENHO 
DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Garantir 
permanentemente a 
sustentabilidade 
financeira do UNILUS 

• Adequação da política financeira às 

necessidades institucionais. 
X X X X X 

• Consolidação do programa de controle 

orçamentário da Instituição. 
X X X X X 

• Implantação do Plano de Execução 

Orçamentária, considerando a 

implantação de novos cursos e 

disponibilidade de recursos para sua 

operacionalização. 

X X X X X 

• Viabilização financeira para a implantação 

dos novos cursos e programas. 
X X X X X 

• Captação de novas fontes de recursos 

financeiros tendo em vista o atendimento 
X X X X X 
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OBJETIVO: 
PLANEJAR E GARANTIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O DESEMPENHO 
DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

das ações de ensino, Iniciação Científica e 

extensão. 

• Implantação de um projeto de gestão 

financeira, com critérios e percentuais 

definidos para o uso dos recursos no 

atendimento à atividade fim. . 

X X X X X 

• Avaliação e divulgação dos resultados da 

sustentabilidade financeira. 
X X X X X 

• Implantação de cursos como unidade 

estratégica de resultados. 
X X X X X 

5. Infraestrutura Física 

Para a infraestrutura física o UNILUS planeja os seguintes objetivos, metas e ações: 

Tabela 15 – Objetivos, metas e ações infraestrutura. 

OBJETIVO: 
AMPLIAR DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA OFERTA DE SEUS 
CURSOS E PROGRAMAS 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Reestruturar o 
espaço físico 
destinados aos 
cursos e programas 
em conformidade 
com a demanda 

• Desenvolvimento de processos de 

modernização de infraestrutura, visando à 

melhoria da qualidade do ensino. 

X X X X X 

• Adequação das dependências acadêmicas 

para acomodar o os cursos na modalidade 

EAD. 

X X X X X 

• Redimensionamento dos espaços físicos 

para atender os novos cursos de 

bacharelado, licenciatura e tecnológico. 

X X X X X 

• Redimensionamento dos espaços físicos 

para atender os novos programas de Pós-

graduação. 

X X X X X 

• Modernização das condições de acesso a 

pessoas com necessidades especiais. 
X X X X X 

• Implantação dos gabinetes de trabalhos 

para os professores. 
X X X X X 

Ampliar o complexo 
de laboratórios 

• Implantação de novos laboratórios 

conforme a demanda do plano de expansão 

dos cursos. 

X X X X X 

• Elaboração do plano anual de atualização e 

modernização dos laboratórios. 
X X X X X 

• Manutenção e estoque de material de 

consumo para atender um período superior 

a um mês. 

X X X X X 
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Tabela 16 – Objetivos, metas e ações para biblioteca. 

OBJETIVO: MELHORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA BIBLIOTECA 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Implantar melhorias 
dos serviços 
prestados pela 
biblioteca.  

• Aquisição de novas bases de dados. X X X X X 

• Otimização do sistema de Comutação 

Bibliográfica. 
X X X X X 

• Contratação de pessoal técnico e 

administrativo de acordo com a demanda 

dos novos cursos e parâmetros legais. 

X X X X X 

• Promoção da capacitação dos bibliotecários 

e auxiliares. 
X X X X X 

• Manutenção e aprimoramento do processo 

de informatização do sistema de 

bibliotecas. 

X X X X X 

• Implantação do acesso ao acervo via 

Internet pela comunidade acadêmica do 

UNILUS. 

X X X X X 

• Promoção do acesso ao banco de dados 

“Proquest” a toda comunidade acadêmica 
X X X X X 

• Ampliação da oferta de espaços de estudos 

em grupos e individuais. 
X X X X X 

Promover a 
ampliação do acervo. 

• Ampliação do acervo mediante a 

implantação de novos cursos. 
X X X X X 

• Promoção da divulgação e disseminação do 

acervo para a comunidade acadêmica. 
X X X X X 

 

Tabela 17 – Objetivos, metas e ações para setor de informática. 

OBJETIVO: 
MELHORAR A INFRAESTRUTURA E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SETOR 
DE INFORMÁTICA 

METAS AÇÕES 2019 2020 2021 2022 2023 

Melhorar os serviços 
prestados das 
atividades da área de 
informática 

• Aperfeiçoamento do sistema acadêmico. X X X X X 

• Aperfeiçoamento dos sistemas 

administrativos. 
X X X X X 

• Aquisição de novos softwares. X X X X X 

• Manutenção e atualização dos 

equipamentos de informática. 
X X X X X 

• Promoção da capacitação dos funcionários 

da área de informática. 
X X X X X 

• Manutenção e ampliação constante dos 

serviços prestados. 
X X X X X 

• Informatização do sistema administrativo. X X X X X 
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IV. PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI 

1. Inserção Regional 

 inserção regional do UNILUS está centrada a partir do município de Santos, 

integrante da região metropolitana da baixada santista, que está dividida em duas 

áreas geográficas, a insular e a continental, e compreende a principal área 

litorânea do Estado de São Paulo. 

O mapa a seguir apresenta a divisão político-administrativa da Região Metropolitana da 

Baixada Santista.  

O Centro Universitário Lusíada tem como aspiração proporcionar condições concretas 

para a melhoria da qualidade de vida da comunidade da Baixada Santista, direcionando suas 

políticas e planos de ação rumo à contextualidade do Centro, da função político-social que lhe cabe 

e na contribuição que as ciências que embasam seus cursos e as pesquisas desenvolvidas trarão 

às instituições, ao sistema produtivo e ao substrato social onde fincou suas raízes.  

Seu projeto de Centro Universitário é, portanto, consequência de uma visão e de uma 

proposta de sociedade construída ao longo de quarenta e três anos, produto de um fazer coletivo 

e que deve ser visto não como um documento acabado, pois tem caráter dinâmico, capaz de 

garantir a diversidade, o pluralismo e a flexibilidade de sua estrutura, mas como um organismo 

vivo que cresce e se transmuda, que alça voos pretensiosos, mas tem a humildade de buscar o chão 

para realimentar-se de modéstia e bom senso e de tornar-se um indicador seguro, um instrumento 

propulsor que levará o UNILUS a tornar-se um centro universitário aberto, crítico, criativo e 

competente, enfim um centro universitário democrático.  

O Centro Universitário Lusíada está intimamente identificado com a realidade presente da 

região onde se insere, com suas possibilidades de desenvolvimento e faz da sua atuação na área 

da saúde sua marca ao voltar-se conscientemente para as necessidades sociais, econômicas, 

culturais, que, supridas, levarão a região ao seu pleno desenvolvimento. Essa integração regional 

é realizada pela formação de recursos humanos através primordialmente do ensino e, 

progressivamente, através da pesquisa e da extensão para que possa tornar-se a pedra de apoio 

cultural, científico e tecnológico da população da Baixada Santista, elevando-a rumo ao seu grande 

destino no contexto desenvolvimentista de todo o Estado de São Paulo. 

A 
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1.1. Cenário da Região Metropolitana da Baixada Santista 

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), formada pelos municípios de 

Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Mongaguá, Santos e São Vicente, 

compreende uma área de 2.419,93 Km², correspondente a quase 1% da superfície do estado de 

São Paulo.  

É a 17ª região metropolitana mais populosa do Brasil, com uma população de cerca de 1,8 

milhão de moradores fixos, e faz parte do Complexo Metropolitano Expandido, uma megalópole 

que compreende 12% da população brasileira, ou cerca de 30 milhões de habitantes. Nos períodos 

de férias, acolhe igual número de pessoas, que se instalam na quase totalidade em seus municípios. 

A Região Metropolitana da Baixada Santista foi criada mediante Lei Complementar 

Estadual 815, em 30 de julho de 1996, tornando-se a primeira região metropolitana brasileira sem 

status de capital estadual.  

A figura a seguir ilustra a Região Metropolitana Baixada Santista. 

Figura 1. Região Metropolitana da Baixada Santista 

 

Destaca-se que, em termos populacionais, a RMBS é considerada a terceira maior região 

do Estado, cuja população, segundo estimativa da Empresa Paulista de Planejamento 

Metropolitano – EMPLASA, atinge mais de 1,6 milhão de moradores fixos. 

A tabela que segue apresenta, segundo o IBGE, a área, a população, densidade demográfica, 

a taxa média geométrica de crescimento anual, produto interno bruto, índice do desenvolvimento 

humano e a distância de São Paulo capital. 
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Tabela 18 - Indicadores socioeconômicos da Região Metropolitana da Baixada Santista. 

CIDADES 
ÁREA 
(km2) 
2014 

POPULAÇÃO 
2016 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 

2016 

TGCA 
2010/2016 

PIB 2013 
(em mil reais) 

IDH-M 
2010 

DISTÂNCIA 
ATÉ SP 

(km) 

Bertioga 490,14 57.942 118,21 118,21 1.519.278,24 0,730 103 

Cubatão 142,87 127.887 895,07 895,07 7.722.279,59 0,737 56 

Guarujá 143,57 313.421 2.182,95 2.182,95 6.746.390,14 0,751 86 

Itanhaém 601,84 97.439 161,90 161,90 1.306.101,45 0,745 106 

Mongaguá 141,86 53.384 376,30 376,30 692.370,58 0,754 89 

Peruíbe 324,54 65.907 203,07 203,07 1.231.666,85 0,749 135 

Praia 
Grande 

147,06 304.705 2.071,91 2.071,91 4.955.164,40 0,754 71 

Santos 280,67 434.359 1.547,56 1.547,56 19.265.873,50 0,840 72 

São 
Vicente 

147,89 357.989 2.420,59 2.420,59 4.386.717,47 0,768 65 

TOTAIS 2.420,50 1.813.033 749,03 1,44 47.825.842,21   

Fonte: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A 

Ressalta-se que nos períodos de férias, esta região acolhe igual número de pessoas em 

seus respectivos municípios e que, segundo estimativas de diversos institutos, a população 

crescerá aproximadamente 1,92%, em 2018. 

Na RMBS o Produto Interno Bruto – PIB alcançou R$47,8 bilhões em 2010, segundo 

informações da EMPLASA, enquanto a Taxa média geométrica de crescimento anual - TGCA 

alcançou a média de 1,44, entre 2010/2016. Observa-se ainda que o IDH de Santos é o maior da 

RMBS, alcançando 0,840. 

Economicamente, essa região apresenta grande diversidade produtiva, seja no complexo 

portuário de Santos ou no parque industrial de Cubatão. Esses setores desempenham funções de 

destaque em nível estadual e nacional. 

O Porto de Santos é o maior e mais importante complexo portuário da América do Sul, 

movimentando anualmente 105,4 milhões de toneladas (2016-Codesp), entre carga geral, 

líquidos e sólidos a granel. Conta com aproximadamente 13 Km de cais e quase 500 mil metros 

quadrados de armazéns. 

A representatividade da movimentação de contêineres é de mais de 40% da 

movimentação nacional, ou seja, de cada cinco contêineres embarcados ou desembarcados na 

costa brasileira, dois passam pelo Porto de Santos. Destacam-se ainda na RMBS, as atividades do 

turismo, o comércio atacadista e varejista bastante expressivo na região. 

Sob este cenário, o atendimento à saúde, educação e transporte, o sistema financeiro e o 

suporte ao comércio exterior, devido à relevância do complexo portuário também se destacam. 

Observa-se um contexto socioeconômico impulsionado pelas melhorias da infraestrutura, pela 

revitalização de prédios históricos e pela existência de dezenas de novos empreendimentos 

imobiliários. 
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A Baixada Santista possui uma estrutura industrial dinâmica cujos segmentos mais 

expressivos são o refino de petróleo e a metalurgia básica, além do ramo químico, acompanhado 

por inúmeras plantas industriais de bens intermediários. Em Cubatão, concentra-se o complexo 

químico-siderúrgico, formado pelo polo petroquímico desenvolvido ao redor da Refinaria 

Presidente Bernardes, da Petrobrás, de indústrias de fertilizantes e químicas e a USIMINAS. 

O município de Santos possui sete quilômetros de praias, além de inúmeras atrações para 

o turismo e lazer, contando com hotéis, flats, pensões e colônias de férias. 

Na área da saúde, a região dispõe de vários hospitais públicos e privados, entre os quais 

se destaca um hospital filantrópico, a Santa Casa de Misericórdia de Santos. 

Os principais drivers socioeconômicos da região metropolitana da Baixada Santista 

(RMBS) estão focados no desenvolvimento da infraestrutura urbana e portuária, no mercado 

imobiliário, no turismo e entretenimento e nos investimentos de grandes multinacionais, no 

segmento de extração mineral. 

Os esforços voltados à infraestrutura urbana da RMBS direcionam-se às obras de 

restauração e à reforma das instalações históricas. 

As obras da avenida perimetral, a construção da ponte Santos-Guarujá, a regularização 

fundiária, o reassentamento habitacional e a inclusão social da população de baixa renda, a 

requalificação profissional e a geração de emprego direcionam o acesso de muitas famílias ao 

serviço público, como saneamento básico, coleta de lixo e saúde. 

O desenvolvimento da infraestrutura portuária direciona ao aprofundamento do canal de 

navegação, visando à atracação de navios de grande porte. A construção de quatro novos 

terminais de cargas e as obras no cais do porto visam ao recebimento de navios de cruzeiro 

marítimo. 

Destaca-se a realização de intercâmbios para cooperação técnica entre as cidades 

portuárias de Santos e Saint John (Canadá) e os acordos de desenvolvimento portuário e comercial 

com o Porto de Valência (Espanha). 

Essa perspectiva de ampliação refletirá no setor educacional, gerando oportunidades de 

empregos aos egressos, especialmente aqueles que atuarão direta ou indiretamente no universo 

portuário da RMBS, considerado hoje, um grande hub port brasileiro. 

Seja na área da infraestrutura, gestão ou saúde, o desenvolvimento do porto volta-se 

também ao crescimento do turismo, que se tornou rota de navios-cruzeiro, originários de viagens 

nacionais e internacionais, aportando em Santos, turistas de diversas regiões do país e do mundo. 

Entre os principais empreendimentos imobiliários da RMBS, destacam-se a construção da 

nova sede de operações da Petrobrás que comporta aproximadamente 6.000 funcionários, a 

expansão do Porto de Santos e a exploração de petróleo na camada do Pré-Sal que será fator 

estratégico ao desenvolvimento da região. 

Com os investimentos previstos pela Petrobrás, estima-se que a demanda para a 

contratação de funcionários, na cadeia de fornecimento poderá alcançar em torno de 112.625 

pessoas, dos quais a área de engenharia poderá demandar em torno de 6 mil pessoas, a construção 

civil, mais de 15 mil pessoas, as áreas de construção, a aquisição de 84 mil pessoas e os serviços 

de manutenção poderão ofertar mais de 7 mil colocações. 



 

PLANO DE DESENVIOLVIMENTO 

 INSTITUCIONAL (PDI) 

2019-2023 

 

| PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI 39 
‘ 

As oportunidades previstas, frente aos investimentos da Petrobras, são consequências 

estratégicas frente ao Pré-Sal, que fomentarão, além da criação de clusters de desenvolvimento de 

companhias de gás e petróleo, impactos imobiliários e ampliação do setor da prestação de 

serviços. 

Na região praiana, a concentração da demanda por imóveis proporcionou que o valor da 

metragem quadrada dos imóveis alcançasse a relação de R$ 4.000,00/m2. Na orla do Gonzaga, o 

aquecimento do mercado de apartamentos de alto padrão, permite a oferta de imóveis com 

valores próximos a R$ 2 milhões. 

Nos últimos anos, o mercado imobiliário permitiu que os bairros de Boqueirão e Gonzaga 

apresentassem valorização de 50%, alcançando o valor de R$ 5.000,00 por m2. Ressaltam-se ainda 

os investimentos na construção do Parque da Praia do José Menino, que poderá abranger uma 

área de mais de 43 mil m2 e influenciar o contexto imobiliário da localidade. 

As iniciativas de investimentos, nas áreas de turismo e entretenimento da RMBS, estão 

voltadas ao programa Alegro, onde estão previstas obras de revitalização e reforma de diversos 

imóveis históricos, as obras do museu Pelé, orçadas em mais de R$ 30 milhões, a reforma das 

instalações da Bolsa do Café, no parque Ruy Ohtake, na ampliação da linha turística dos bondinhos, 

os quais percorrem mais de 40 pontos históricos e no aquário municipal. 

A capacidade de acomodação de turistas e viajantes é também bastante ampla, dada a 

disponibilidade de mais de 3.000 leitos distribuídos em 18 hotéis e o funcionamento de mais de 

1.670 bares, restaurantes e lanchonetes. 

Em suma, as áreas estratégicas estão relacionadas ao turismo, ao porto, ao comércio e 

exportação de serviços e pesca. Os planos de ação direcionam-se ao plano de desenvolvimento 

turístico, a integração do porto à região, a otimização do trânsito e do transporte, à gestão 

ambiental, à demanda habitacional e à implantação do sistema integrado de informações 

municipais. 

Essas iniciativas, tanto do setor público quanto do setor privado, resultam de ações 

públicas de restauração e/ou revitalização de espaços públicos impactando em qualidade de vida 

e fomento turístico-cultural. 

A nova configuração institucional contribuirá para maior atuação nestas áreas, via 

formação de recursos humanos, levando-se em consideração, a expressão regional e o 

desenvolvimento de todo o Estado de São Paulo. 

Busca-se atender à demanda pela formação específica, contribuindo para a capacitação de 

profissionais, aptos a ocupar os postos de trabalho, decorrentes do reflexo da configuração 

socioeconômica da região, oferecendo respostas mais ágeis e eficazes às necessidades específicas 

do setor produtivo e da sociedade. 
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1.2. Caracterização de Santos2 

A tabela a seguir apresenta as informações município de Santos, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 

Tabela 19 - Dados do município de Santos. 

Descrição Dados 

Área Territorial 281,033 km² [2019] 

População estimada 433.656 pessoas [2020] 

Densidade demográfica 1.494,26 hab./km² [2010] 

Escolarização 6 a 14 anos 98,2 % [2010] 

IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal 0,840 [2010] 

Mortalidade infantil 9,02 óbitos por mil nascidos vivos [2017] 

Receitas realizadas R$ 2.639.959,08 (×1000) [2017] 

Despesas empenhadas R$ 2.489.780,31 (×1000) [2017] 

PIB per capita R$ 51.915,03 [2018] 

Fonte: IBGE, consulta realizada em maio 2021. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Santos é 0,840, em 2010, o que situa 

esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Muito Alto (IDHM entre 0,800 e 1). A 

dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Renda, com índice de 0,861, seguida de 

Longevidade, com índice de 0,852, e de Educação, com índice de 0,807. 

Santos ocupa a 6ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM . 

Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul - SP) e o menor é 0,418 (Melgaço-PA). 

Tabela 20. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes, Santos – SP 

IDHM 1991 2000 2010 

IDHM 0,689 0,785 0,840 

IDHM Educação 0,536 0,714 0,807 

IDHM Longevidade 0,775 0,810 0,852 

IDHM Renda 0,788 0,835 0,861 
Fonte: IBGE, consulta realizada em maio 2021. 

1.2.1. Economia3 

No ranking de cidades brasileiras, Santos está entre as 40 mais ricas. Dados mais recentes 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o Município é o 36º mais rico 

do País, com Produto Interno Bruto de R$ 22,532 bilhões em 2017. O montante de riquezas gerado 

na Cidade supera os estados do Acre, Amapá e Roraima.  

Já o PIB per capita anual é de R$ 51.829,99, conforme dados de 2017 do IBGE. Prestação 

de serviços em geral têm importante peso nesses números, mas o porto como principal canal de 

entrada e saída de cargas do Brasil é o maior gerador de receita e renda. 

O orçamento municipal gira em torno de R$ 3,1 bilhões em 2020, de acordo com 

estimativa da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin). Em 2019, foram abertas 5.802 novas 

empresas, totalizando 42.566 na Cidade. Desse número, 2.966 correspondem a 

 
2 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santos/panorama 
3 Site: Prefeitura de Santos, consulta de maio de 2021. 
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microempreendedores individuais (MEIs) abertos no mesmo ano, chegando ao total de 9.684 

MEIs. 

1.2.2. Meio Ambiente4 

Santos possui uma extensa reserva de Mata Atlântica preservada em seu território, 

concentrada em sua quase totalidade na porção continental. Esta área do continente, considerada 

um santuário ecológico pela riqueza natural, compreende 231,6 de um total de 271 quilômetros 

quadrados, enquanto a área insular possui apenas 39,4 quilômetros quadrados e abriga 99,2% da 

população.  

A porção da ilha também guarda reservas de biodiversidade como o Orquidário 

Municipal, com 24 mil metros quadrados de puro verde, um grande viveiro ao ar livre de 

orquídeas e mais de três mil exemplares de 70 espécies e cerca de 450 animais. 

Na Zona Noroeste, o Jardim Botânico Municipal Chico Mendes abriga, em 90 mil metros 

quadrados, um acervo vivo de mais de 300 espécies da Amazônia, da Mata Atlântica, frutíferas 

nativas, palmeiras, madeiras de lei, espécies em extinção, entre outras. Além, é claro, das encostas 

de partes dos morros e do jardim da orla. 

Em 100% dos domicílios foram atendidos por serviço de coleta de resíduos domiciliares 

no município. Essa taxa de cobertura é superior à média estadual nesse ano. Representa a 1ª 

melhor cobertura entre os 645 municípios paulistas em 2017. 

Quanto ao Índice de Qualidade de Resíduos em 2018 o município alcançou 9 pontos. O 

valor é maior que o índice médio estadual nesse ano. Essa pontuação revela que o município tinha 

condições adequadas das instalações de tratamento ou disposição final de resíduos sólidos 

domiciliares. 

1.2.3. Porto5 

A trajetória de Santos se confunde com a história de seu Porto, um gigante com 13 

quilômetros de extensão que é responsável por cerca de 26% da balança comercial brasileira. 

A inauguração oficial se deu em 2 de fevereiro de 1892, quando a Companhia Docas de 

Santos entregou os primeiros 260 metros de cais no Valongo. O episódio iniciou um salto de 

desenvolvimento econômico da cidade. Entretanto, o Porto para atracação teve início no século 

16 e se localizava na baía de Santos. A transferência do cais para o canal do estuário, em águas 

menos vulneráveis a ataques, resultou na formação de um povoado nos anos 1540. Em 1546, este 

povoado foi elevado à condição de Vila do Porto de Santos. 

Três séculos depois, a economia do Estado de São Paulo ganhou uma injeção de ânimo 

com a São Paulo Railway, que passou a operar em 1867, época de expansão na produção do café, 

ligando Baixada Santista à capital e interior. Os investimentos no Porto para escoar carga foram 

inevitáveis. 

Após anos de obras, o Porto foi inaugurado em 1892 e, a partir de então, experimentou 

grande crescimento, exportando todo tipo de insumo: açúcar, café, laranja, algodão, adubo, carvão, 

sucos cítricos, soja, veículos, granéis líquidos. Desde aquela época, segundo a Autoridade 

 
4 Site: Prefeitura de Santos, consulta de maio de 2021. 
5 Site: Prefeitura de Santos, consulta de maio de 2021. 
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Portuária (que administra o complexo desde 1980), o Porto já movimentou mais de 1 bilhão de 

toneladas de cargas. 

1.2.4. Turismo1 

Praia, história, cultura, aventura. Atrativos das mais diversas naturezas fazem de Santos 

um local perfeito para visitar a passeio. A cidade recebeu 4,7 milhões de turistas somente na 

temporada de verão de 2012. Com sete quilômetros de praias e 13 quilômetros de cais, Santos 

tem também um Centro Histórico com o famoso bondinho que imita o extinto e popular meio de 

transporte do século XX, e que virou marca da cidade. 

O Centro oferece dezenas de pontos turísticos como o Palácio José Bonifácio, onde 

funciona a Prefeitura, a Bolsa Oficial do Café – marca de um período de economia pujante, no início 

do século XX, Santuário do Valongo, Catedral, Monte Serrat, Estação Ferroviária do Valongo e o 

Museu Pelé. O Engenho dos Erasmos, primeiro engenho de açúcar do Brasil de que se tem notícia, 

é outra riqueza histórica da cidade, do outro lado do território, na Zona Noroeste. 

O Aquário Municipal, o Orquidário (na região da Orla) e o Jardim Botânico (na Zona 

Noroeste) guardam pedaços preciosos da natureza e biodiversidade. Já o Memorial das 

Conquistas, na Vila Belmiro, guarda a história de um time que fez a cidade se tornar conhecida 

mundialmente. 

Santos é a capital dos cruzeiros marítimos, sendo o Terminal de Passageiros Giusfredo 

Santini o mais movimentado do país. 

O ecoturismo é outro segmento cada vez mais explorado em território santista, já que 

85% de sua área fica na porção continental e é, em sua maior parte, preservada. Este cenário 

paradisíaco é composto por cachoeiras que formam tobogãs naturais, rios de águas cristalinas, 

aves e animais, além de ruínas históricas, que podem ser visitados em passeios monitorados por 

agências de turismo credenciadas. 

O turismo de negócios também cresce de forma acelerada no município e já é responsável 

pela maior parte da movimentação na cidade durante o ano. 

1.2.5. Vocação Esportiva 

Santos tem vocação natural para os esportes. Com uma extensa faixa de areia nos sete 

quilômetros de praia, a Cidade foi palco da criação de um esporte genuinamente nacional: o 

tamboréu. Um grupo de amigos inventou a modalidade que se assemelha ao tênis, mas com a 

utilização de espécies de pandeiros de madeira, em 1937. Eles começaram a prática desse esporte 

de forma livre, sem quadra ou rede, apenas jogando a bola um para o outro. 

Mas a praia é, enfim, um campo aberto para todo tipo de prática, desde o futevôlei até a 

paixão brasileira, o futebol. Aliás, o Santos Futebol Clube é outro (e um dos principais) ícones da 

Cidade que reforça essa vocação. O time centenário se destacou principalmente nos anos 1950, 60 

e 70 com talentos como Pelé – o Atleta do Século 20, e Pepe e ganhou fama ao redor do planeta 

conquistando duas vezes o título de campeão do mundo. 

A Cidade se desenvolveu e o DNA para o esporte também. Em Santos surgiram 

medalhistas olímpicos como, por exemplo, Rogério Sampaio e Danielle Zangrando, no judô. 

O surfe, paixão dos santistas, também é destaque. Escolas públicas da modalidade 

oferecem gratuitamente aulas da modalidade e body board, com inclusão de idosos e pessoas com 
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deficiência. Também há turmas específicas para alunos que, se desejarem, evoluam em 

rendimento e treinamento focados em resultados. Recentemente, foi inaugurado o Museu do Surf, 

destino obrigatório para os amantes das ondas que passam por Santos. 

O Município conta com vários centros esportivos públicos e privados, piscinas olímpicas, 

campos de futebol, pistas de atletismo, estádios, ginásios poliesportivos, ginásio de ginástica 

artística, quadras simples e poliesportivas e, é claro, a orla da praia, que funciona como uma 

academia ao ar livre e local da prática de atividades como o triathlon, canoagem, surfe e stand up.  

Santos é palco de provas de Pedestrianismo, triatlon de destaque nacional e, mais 

recentemente, do downhill, disputa de mountain bikes já realizada nas escadas do Monte Serrat. 

Atualmente as competições são realizadas no Morro do Pacheco. 

1.2.6. Ciclovias 

Com 58,3 quilômetros, a malha cicloviária de Santos não para de crescer. As vias 

exclusivas para bicicletas interligam a orla ao Centro de Santos, a divisa com São Vicente à área do 

Porto e a zona Leste à Zona Noroeste – região que concentra os atuais investimentos na ampliação 

das ciclovias. 

Devido ao estímulo que dá ao uso desse meio de transporte, Santos é considerada "cidade 

amiga da bicicleta" pela ABC (Associação Brasileira dos Ciclistas). A condição de ser uma cidade 

quase totalmente plana favorece a adesão a esta modalidade de transporte, que além de 

econômica, é saudável e ambientalmente correta. 

1.2.7. Parque Tecnológico 

A cidade investe para despontar na década atual no setor de tecnologia, um dos vetores 

de desenvolvimento do Município conforme o Plano Diretor em vigência. Uma das principais 

iniciativas neste sentido é o Parque Tecnológico, uma autarquia municipal criada para atrair 

investimentos, gerar empregos e promover a inclusão social por meio da união entre pesquisa e 

setor produtivo. 

O parque tecnológico (www.fpts.org.br) reúne empresas, profissionais, universidades e 

acadêmicos e fomenta a pesquisa através de parcerias e incentivos fiscais. As isenções são 

concedidas a empresas que operem como agências de inovação e competitividade, instituição 

científica e tecnológica, núcleo de inovação tecnológica, laboratório de ensaio, pesquisa científica 

e tecnológica ou desenvolvimento tecnológico. 

Com área de abrangência que inclui os bairros do Valongo à Vila Mathias, 

compreendendo toda a região central e parte da Zona Intermediária, a iniciativa terá como sede o 

pavilhão junto à Estação Ferroviária do Valongo. Além da Petrobras e Usiminas, o parque reunirá 

a Incubadora de Empresas, integrantes do APL (Arranjo Produtivo Local) de Tecnologia da 

Informação, o Tecjob (Instituto de Tecnologia José Bonifácio), a Infovia, a Rede BS, universidades 

locais e empresas e entidades que venham a se cadastrar. Também conta com a participação de 

entidades como Associação Comercial de Santos, Sebrae e Fiesp/CIESP. O gerenciamento fica a 

cargo da FTC-Santos (Fundação de Tecnologia e Conhecimento), criada pela Lei Complementar nº 

648, assinada em dia 1º de janeiro de 2009. 

A Secretaria Municipal de Governo articula - com instituições de ensino e empresários 

que compõem o conselho administrativo - ações, convênios e parcerias que viabilizem a instalação 
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e expansão das atividades operacionais do Parque Tecnológico. Entre as iniciativas da Prefeitura, 

está ainda apoio para a execução das atividades pertinentes ao convênio realizado com a 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Governo do Estado 

(SDECT), objetivando a implantação de Laboratório de Logística e Mobilidade Urbana, no valor de 

R$ 750 mil. 

A execução de atividades pertinentes ao convênio realizado com a SDECT, com o objetivo 

de construir o Núcleo da Fundação Parque Tecnológico de Santos, tem o valor de R$ 14 milhões 

(R$ 10 milhões em repasse do Governo Estadual e R$ 4 milhões de contrapartida da Prefeitura de 

Santos, na forma de doação do terreno). 

Neste contexto destaca-se que o UNILUS é uma das instituições parceira do Parque 

Tecnológico de Santos, nos desenvolvimentos de projetos. 

1.2.8. Cenário da Saúde6 

A análise do cenário de saúde apresenta alguns indicadores do município, os quais 

apresentam: 

Mortalidade Prematura por Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT): Foram 

registradas 928 mortes prematuras por doenças crônicas não transmissíveis no município em 

2017. Essa quantidade resultou numa taxa de 408.7 óbitos por 100 mil habitantes entre 30 e 69 

anos, maior que a média do estado nesse ano. A taxa de óbitos por DCNT em 2017 foi menor que 

a registrada em 2007. A variação foi de -7.8% no período. A causa de morte por DCNT mais 

frequente no município foi Cardiovasculares: 433 pessoas morreram por essa causa em 2017. 

Mortalidade materna: A taxa de mortalidade materna no município caiu de 74 para 21 

por 100 mil nascidos vivos entre 2007 e 2017. A taxa nesse último ano foi menor que a média do 

estado. Dentre os 645 municípios paulistas, essa foi a 4ª menor. Foram registrados 1 óbitos 

maternos no município nesse último ano. A causa mais representativa entre os óbitos maternos 

no município em 2017 foi a Obstétrica direta. Nesse ano, foram registados 1 óbitos por essa causa. 

Internações por condições sensíveis à atenção básica: Município registrou 16.2 

internações por condições sensíveis à atenção básica para cada 100 internações totais em 2017. 

Essa taxa foi maior que a média do estado de São Paulo. Foi a 319ª menor entre os 645 municípios 

do estado. Entre 2007 e 2017, a taxa caiu 21.7%. Foi a 289ª melhor evolução no estado. O total de 

internações caiu 15.7% no período 2007-2017. Essa foi a 150ª melhor variação dentre os 

municípios no período. 

Mortalidade infantil: A taxa de mortalidade infantil no município foi igual a 9 por mil 

nascidos vivos em 2017, menor que a taxa média do estado. Essa foi a 303ª menor taxa de 

mortalidade infantil dentre os 645 municípios de São Paulo nesse último ano. Entre 2007 e 2017, 

a taxa caiu -43.6%. Essa variação foi a 178ª melhor entre os municípios paulistas. Foram 

registrados 86 óbitos infantis no município em 2007. Em 2017, o número de óbitos foi para 43. A 

variação no período foi de -50%, a 131ª melhor no estado. 

A cidade de Santos possui uma grande rede de assistência e tratamento da saúde, sendo 

favorecida pela diversidade de hospitais e policlínicas públicas e particulares, das mais variadas 

especialidades. 

 
6 Indicadores municipais RMBS, DataSUS 
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A. Departamento Pré-Hospitalar e Hospitalar da rede publica  

▪ Hospital de Pequeno Porte 

▪ UPA Central 

▪ UPA da Zona Noroeste 

▪ UPA da Zona Leste 

▪ Complexo Hospitalar dos Estivadores 

▪ Hospital Municipal Dr. Arthur Domingues Pinto 

▪ Hospital Guilherme Álvaro 

▪ Hospital e Maternidade Municipal Dr. Silvério Fontes 

▪ Centro de Diagnóstico 

B. Departamento de Atenção Básica 

▪ Policlínica da Alemoa e Chico de Paula 

▪ Policlínica da Aparecida 

▪ Policlínica do Bom Retiro 

▪ Policlínica do Campo Grande 

▪ Policlínica da Conselheiro Nébias 

▪ Policlínica do Embaré 

▪ Policlínica do Gonzaga 

▪ Policlínica do Jabaquara 

▪ Policlínica da Pompeia / José Menino 

▪ Policlínica do Marapé 

▪ Centro de Saúde Martins Fontes 

▪ Policlínica e Pronto Atendimento do Morro Nova Cintra 

▪ Policlínica da Ponta da Praia 

▪ Unidade de Cuidado do Porto 

▪ Policlínica do Rádio Clube 

▪ Policlínica da Vila Nova 

▪ Policlínica do Morro do São Bento 

▪ Policlínica da Vila São Jorge e Caneleira 

▪ Policlínica do São Manoel 

▪ Policlínica do Piratininga 

▪ Policlínica da Vila Mathias 

▪ Policlínica do Valongo 

▪ Policlínica do Caruara 

▪ Policlínica do Monte Cabrão 

▪ Policlínica do Monte Serrat 

▪ Policlínica do Morro da Penha 

▪ Policlínica do Morro do José Menino 

▪ Policlínica do Morro Vila Progresso 

▪ Policlínica do Morro Santa Maria 

▪ Policlínica da Ilha Diana 

▪ Policlínica da Areia Branca 

▪ Policlínica do Castelo 

C. Departamento de Atenção Especializada 

▪ Seção de Atenção Especializada em DST / AIDS / Hepatite e Tuberculose - 

Adulto  
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▪ Seção de Atenção Especializada em DST / AIDS / Hepatite e Tubercule - 

Criança e Adolescente 

▪ Seção de Prevenção de Doenças Infecto-contagiosas 

▪ Instituto da Mulher e Gestante 

▪ Ambulatório de Especialidades Nelson Teixeira – AMBESP 

▪ Ambulatório de Especialidades Zona Noroeste - SEAMBESP - ZNO 

▪ Centro de Referência em Saúde Auditiva 

▪ Seção de Recuperação e Fisioterapia da Zona da Orla/ Intermediária – 

SERFIS 

▪ Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual – CER-II 

▪ Centro de Atenção Psicossocial da Zona Noroeste  

▪ Centro de Atenção Psicossocial Centro  

▪ Centro de Apoio Psicossocial Praia 

▪ Centro de Apoio Psicossocial da Vila 

▪ Centro de Apoio Psicossocial Orquidário  

▪ Serviço de Residência Terapêutica I 

▪ Serviço de Residência Terapêutica II 

▪ Seção de Reabilitação Psicossocial 

▪ Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas  

▪ Centro de Prevenção ao Uso de Substâncias Psicoativas 

▪ Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas Infanto Juvenil 

#toligado 

▪ Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil da Zona Noroeste 

#entrementes 

▪ Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil #tamojunto (reúne os antigos 

Caps Orla e Central) 

▪ Seção Centro de Especialidades Odontológicas da Zona Leste 

▪ Seção Centro de Especialidades Odontológicas da Zona Noroeste 

▪ Seção de Atendimento à Rede e Prevenção em Saúde Bucal 

D. Demais hospitais da rede privadas: 

▪ Santa Casa de Santos: com sede no bairro do Jabaquara, é segundo hospital 

fundado no Brasil.  Possui uma ampla estrutura de atendimento de 

emergência, realização de exames, banco de sangue e atende as 

especialidades de Cardiologia, Oncologia, Pediatria, Pneumologia. 

▪ Unimed Santos: conta com pronto atendimento 24 horas para adulto e 

pediátrico, além de Fisioterapia e Quimioterapia. 

▪ Beneficência Portuguesa Santos: Localizado no Bairro da Vila Belmiro, a 

Beneficência Portuguesa Santos possui pronto atendimento particular de 

emergência, com 4 consultórios para atendimento de emergência, além de 

sala com 2 leitos de emergência. Possui ainda o Ambulatório de 

especialidades que é administrado em parceria da Sociedade Portuguesa de 

Beneficência com a AngioCorpore Medicina, atendendo diversas 

especialidades e também exames médicos. 

▪ Hospital Ana Costa Santos: Com atendimento exclusivo para o plano de 

saúde Ana Costa Santos, o Hospital trabalha com sistema integrado de 

atendimento nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia 
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Grande. Oferecem assistência médica em atendimentos de pronto-socorro 

de urgência e emergência 24 horas, ambulatório para realização de 

consultas, exames de diagnósticos, tratamentos e fisioterapia. Possui 

Unidade de Tratamento Intensivo para atendimento geral, cardiológica e 

pediátrica, além de internações clinicas, cirúrgicas e obstétricas. 

▪ Hospital São Lucas Santos: Localizado no bairro da Vila Mathias, o Hospital 

São Lucas Santos possui médicos plantonistas 24 horas por dia para pronto 

atendimento de clínico geral, ortopedia, traumatologia, obstetrícia, além de 

outras especialidades de retaguarda e serviços auxiliares. Conta com um 

centro cirúrgico que dispõe de 6 salas equipadas para cirurgias geral, do 

aparelho digestivo, ortopédica, torácica, por videolaparoscopia, entre 

outras. Possui atendimento de 10 leitos de UTI geral, além de outras 8 de UTI 

Neonatal. Atende uma ampla rede com os principais convênios médicos 

regionais e nacionais. Veja os planos de saúde atendidos no São Lucas Santos. 

▪ Hospital Frei Galvão: Especializado em atendimentos de urgência e 

emergência e especialidades como clínica médica, ortopedia, pediatria, 

ginecologia, cirurgia geral, oncologia e traumatologia, o Hospital Frei Galvão 

Santos oferece a estrutura para quem busca referência de qualidade de 

hospitais em Santos. Unidade possui salas de emergência, inalação, 

medicação e de observação, além de realizar diferentes tipos de cirurgia e 

internações clínicas e cirúrgicas. Atende diversas especialidades médicas e 

exames de diagnósticos 

▪ Casa de Saúde de Santos: está localizado em uma das principais avenidas 

da cidade. Conta com pronto socorro para atendimento de urgência e 

emergência de Clínico Geral, Obstetrícia, Ginecologia e Ortopedia. Conta com 

atendimento de UTI Geral e Pediátrico, internações e exames de 

diagnósticos, como tomografia, ressonância magnética, ultrassonografia, 

exames de cardiologias, etc. Ver todos os exames atendimentos pela Casa de 

Saúde de Santos. O Hospital atende uma ampla rede de convênios 

particulares da região e nacionais. São mais de 39 planos médicos atendidos. 

1.2.9. Cenário Educacional 

1.2.9.1. Educação Básica 

As metas estabelecidas para a Educação Básica no Plano Nacional de Educação em 

vigência estão voltadas para a melhoria do rendimento escolar. Medida pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a Meta nº 7 propõe as seguintes metas nacionais 

para o IDEB até 2021: 

▪ 6,0 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

▪ 5,5 nos anos finais do Ensino Fundamental. 

▪ 5,2 no Ensino Médio. 

Segundo o Censo Escolar da Educação Básica, publicado em fevereiro de 2017, há 48,8 

milhões de alunos matriculados nas escolas de educação básica brasileiras. A rede municipal 

detém 46,8% das matrículas e a rede estadual 34%. Em relação à educação profissional, o país 

conta com 1,9 milhão de matrículas.  
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Em relação às matrículas no ensino médio, ainda de acordo com o Censo, existem 8,1 

milhões de matrículas. 

Necessariamente, as ações para melhoria da qualidade da educação básica, o que inclui 

também o acesso e permanência, refletem diretamente no contingente de novos estudantes 

potenciais para o ensino superior, caminho natural e uma opção para qualificação profissional 

desses jovens.  

Quanto mais pessoas matriculadas no ensino regular, em idade regular, melhores as 

chances de diminuição da criminalidade e outros problemas sociais decorrentes da deficiência na 

formação intelectual. 

Entretanto, o desafio está além do atendimento da população em idade escolar. Há muitos 

jovens e adultos que estão retornando ao ensino em razão da necessidade de complementação do 

conhecimento para buscar melhores posições no mercado de trabalho. 

A análise dos indicadores educacionais, subsidiada pelos censos da educação básica e 

superior, não é apenas informativa, mas imprescindível para o planejamento dos cursos à luz do 

cenário educacional e da necessidade do mercado de trabalho no contexto regional. 

A tabela a seguir apresenta alguns dados gerais sobre educação do município de Santos, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 

Tabela 21. Dados da Educação do município de Santos-SP. 

Descrição Dados 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade 98,2 % [2010] 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) 6,0 [2017] 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) 5,0 [2017] 

Matrículas no ensino fundamental 46.531 matrículas [2018] 

Matrículas no ensino médio 14.876 matrículas [2018] 

Docentes no ensino fundamental 3.026 docentes [2018] 

Docentes no ensino médio 1.167 docentes [2018] 

Número de estabelecimentos de ensino fundamenta 156 escolas [2018] 

Número de estabelecimentos de ensino médio 64 escolas [2018] 
Fonte: IBGE, consulta realizada em agosto 2020. 

Desenvolvimento da Educação Básica – Ensino Fundamental I – Rede pública: O 

município alcançou 6 pontos no IDEB do Ensino Fundamental I na rede pública em 2017, nota 

menor que a média do estado. Está na 553ª melhor posição entre os 645 municípios paulistas 

nesse ano. 

Desenvolvimento da Educação Básica – Ensino Fundamental II – Rede pública: O 

município alcançou 5 pontos no IDEB do Ensino Fundamental II na Rede Pública em 2017, nota 

maior que a média do estado. Está na 304ªª melhor posição entre os 645 municípios paulistas 

nesse ano. 

1.2.9.2. Educação Superior  

Principais números do Brasil no ensino superior de acordo dados do Censo da Educação 

Superior de 2018, último divulgado pelo Inep/MEC, mostram os seguintes números: 

▪ 2.537 Instituições de Educação Superior (IES); 

▪ 8,45 milhões de matrículas; 
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▪ 3,44 milhões de ingressantes; 

▪ 1,26 milhões de concluintes; 

▪ 13,6 milhões de vagas ofertadas nas modalidades presenciais e a distância; 

▪ 288.590 mil matrículas em programa de pós-graduação Stricto Sensu. 

Com uma taxa média de crescimento anual de 3,8% nos últimos dez anos, a matrícula na 

educação superior cresceu 56,4% nesse período Em 2018 o aumento foi de 1,9%. Com mais de 6,3 

milhões de alunos, a rede privada tem três em cada quatro alunos de graduação Em 2018 a 

matrícula, na rede pública, cresceu 1,6% e, na rede privada, 2,1%. 

Gráfico 1. Número de matrículas em cursos de graduação, por categoria administrativa Brasil 1980 

2018. 

 
Fonte: MEC/Inep; Censo da Educação Superior. 

A rede privada conta com mais de 6,3 milhões de alunos, o que garante uma 

participação superior a 75% do sistema de educação superior, ou seja, de cada 4 estudantes 

de graduação, 3 frequentam uma instituição privada. 

O número de matrículas nos cursos tecnológicos aumentou 9,9%, no último ano, 

ocasionado exclusivamente pelos cursos a distância. Pela primeira vez, na série histórica, o 

número de alunos matriculados, em cursos EaD supera o número de alunos dos cursos 

presenciais. 

Gráfico 2. Evolução da matrícula, em cursos de graduação tecnológicos, por modalidade de ensino 

Brasil 2008 2018. 

 
Fonte: MEC/Inep; Censo da Educação Superior. 
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O gráfico abaixo demonstra a população com educação superior dos países da OCDE, 

constatando que o Brasil é o país que tem os menores percentuais: na população de 25 a 34 anos 

Brasil atinge (19,6%) a média OCDE é (44,1%), na população entre 55 a 64 anos Brasil atinge 

(13,7%) a média OCDE é (27,0%), o que demonstra a necessidade de investimentos no setor.  

Gráfico 3. Percentual da população com educação superior, por faixa etária 2018. 

 

Fonte: Fonte: Education at a Glance 2019 (EaG OCDE). Nota: os dados do Brasil e da Rússia são referentes a 2017. 

Em São Paulo, há quase 5 alunos na rede privada para cada aluno na rede pública. 7 

Unidades da Federação têm uma relação maior que a média brasileira Paraíba e Rio Grande do 

Norte têm a mesma relação entre privada e pública e Roraima, apenas, tem o número de 

matrículas em instituições públicas superior às matrículas em instituições privadas. Observe o 

que o estado do Paraná este número alcança 1,8. 

Gráfico 4. Razão entre matrícula na rede privada / matrícula na rede pública em cursos presenciais 

por Unidade da Federação Brasil 2018. 

 

Fonte: MEC/Inep; Censo da Educação Superior. 

Os desafios para acelerar o ritmo e a direção da expansão da educação superior em 

sintonia com o Plano Nacional de Educação, observa-se que o percentual da metas estão muito 

aquém da metas estabelecidas. Meta 12 Elevar a taxa bruta7 de matrícula na educação superior 

para 50% e a taxa líquida8 para 33% da população de 18 a 24 anos. 

 
7 TB= (População frequenta Educação Superior/ População de 18 a 24 anos) x 100 
8 TL= (População de 18 a 24 anos frequenta Educação Superior/ População de 18 a 24 anos) x 100 
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Gráfico 5. Taxas9 de escolarização bruta e líquida Brasil 2012 2018. 

 
Fonte: MEC/Inep; Censo da Educação Superior. 

2. Princípios filosóficos e teórico-metodológicos gerais 

De acordo com os princípios estatutários, o Projeto Pedagógico Institucional estabelece 

políticas gerais para o desenvolvimento de ações acadêmicas, como a criação de projetos e ações 

estratégicas, de caráter sociocultural, articuladas as necessidades do contexto regional no qual o 

UNILUS está inserido. É por meio da elaboração e execução de planos de ensino, manuais de 

estágio e calendário escolar, atividades complementares, pesquisa, iniciação científica e os cursos 

de extensão que se desenvolve a integração entre a graduação e a pós-graduação de modo a 

garantir a integração teoria-prática que caracteriza o processo ensino-aprendizagem da 

instituição e direciona suas políticas educacionais. 

Assim, as ações criadas fortalecem os Colegiados de Cursos e os Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDEs) na reformulação curricular dos cursos, respeitando as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) e as necessidades do mercado regional. Na elaboração dos projetos 

pedagógicos dos cursos, a definição do perfil dos profissionais que esses cursos pretendem formar 

e o estabelecimento de competências e habilidades a serem desenvolvidas durante o percurso 

acadêmico dos alunos, tem como finalidade principal, promover uma formação integral humana 

em uma perspectiva ética e de responsabilidade social.  

Nessa perspectiva, o UNILUS insere-se na realidade regional por meio de sua 

responsabilidade social que por definição, é um elemento intrínseco ao seu projeto educacional. 

Essa inserção regional representa um instrumento para melhor compreender e intervir nas 

situações caracterizadas como problemas e desafios, buscando alternativas reais e possíveis para 

concretizar as mudanças necessárias . 

O UNILUS entende a ação educativa como um ato intencional baseado na legislação que 

define as políticas institucionais, assim como as diretrizes que as orienta e as ações que as 

 
9 TLA= (População de 18 a 24 anos frequenta 𝑜𝑢 𝑗á 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑢 Educação Superior/ População de 18 a 24 anos) x 100 



 

PLANO DE DESENVIOLVIMENTO 

 INSTITUCIONAL (PDI) 

2019-2023 

 

| PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI 52 
‘ 

operacionalizam, por meio da associação entre ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, as 

políticas educacionais institucionais assumem os seguintes princípios: 

 integração ensino-aprendizagem, teoria-prática e interdisciplinaridade; 

 formação profissional simultânea com a formação acadêmica, mediante um 

currículo dinâmico e flexível; 

 articulação entre o desenvolvimento da graduação e as atividades de pesquisa e 

extensão, promovendo a integração entre as diversas modalidades  da instituição; 

 revisão geral dos currículos tendo em conta sua contínua a sua atualização, 

adequação e redimensionamento; 

 consolidação do processo de avaliação interna dos cursos de graduação  

 valorização das atividades complementares, definidas em cada curso como 

introdução de inovações tecnológicas, pedagógicas e metodológicas na 

operacionalização dos projetos pedagógicos, ampliando possibilidades de 

interação acadêmica, flexibilização curricular, criação, produção e 

compartilhamento do conhecimento; 

 fortalecimento da pós-graduação “lato sensu” identificando áreas preferenciais 

para implantação de novos cursos que representem alternativas inovadoras, 

aproveitando as potencialidades e afirmações da identidade do UNILUS; 

 promoção de cursos de especialização vinculados às linhas de pesquisa da 

instituição objetivando preparar massa crítica para os futuros cursos de “Stricto 

Sensu”; 

 integração do pós- graduação ao conjunto de atividades  da instituição  como 

instrumento revitalizador da melhoria da graduação, da extensão e da pesquisa na 

instituição; 

 implementação de cursos e projetos de extensão na linha pedagógica na qual 

docentes desenvolvem ações que contribuam para transformações 

socioeconômicas e políticas procurando instituir valores da ética profissional, do 

respeito pelo ser humano, da liberdade de expressão, da igualdade e da 

solidariedade. 

2.1. Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas 

2.1.1. Perfil de egresso 

O perfil do egresso contempla as competências intelectuais e a heterogeneidade das 

demandas sociais permitindo uma diversidade no perfil dos formandos. Os egressos do UNILUS 

devem possuir uma sólida formação básica e profissional fundamentada na competência teórico-

prática, capaz de operacionalizar os desafios apresentados pela realidade social, cada vez mais 

complexa, e numa dinâmica de tempo progressivamente acelerado. 

O UNILUS comprometido com o ensino de qualidade, indissociável da pesquisa e da 

extensão, contribui para a formação de egressos de nível superior, técnico e intelectual, 

prestadores de indispensáveis serviços à comunidade.  

Sendo a formação do egresso de nível superior passa a ser visualizada como um processo 

contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e uma formação profissional 

fundamentada na competência teórico prática. 
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A descrição das principais competências e habilidades para os egressos de cada área está 

conectada ao perfil definido, bem como possibilita a clara identificação dos tipos de problemas 

que estes egressos poderão resolver, que responsabilidades poderão assumir. As competências e 

habilidades estão intimamente integradas às atitudes e aos procedimentos esperados dos 

egressos dos cursos superiores, dos quais se solicita uma visão crítica e contextualizada da 

realidade social em que estão inseridos, e cujos temas incluem uma postura ética condizente, uma 

preocupação com trabalho e meio-ambiente e o desenvolvimento de uma postura voltada à 

cidadania. 

A IES possibilita definir competências específicas que possam advir da organização 

diferenciada do currículo de graduação a ser desenvolvido. 

Para o desenvolvimento das competências e habilidades, há necessidade de uma sólida 

aquisição de conteúdos básicos associada ao desenvolvimento de estruturas capazes de 

operacionalizar o enfrentamento de problemas apresentados pela realidade social, cada vez mais 

complexa, e numa dinâmica de tempo progressivamente acelerada. 

2.1.2. Seleção de conteúdos 

A proposta pedagógica do UNILUS busca atingir a qualidade e excelência de ensino na 

formação dos alunos. A operacionalização dessa proposta realiza-se na construção de uma 

estrutura curricular interdisciplinar que, articule teoria-prática. O trabalho interdisciplinar 

define-se como atividade pedagógica que contempla todos os cursos da instituição. Leva 

primordialmente a articulação entre os conhecimentos construídos em sala de aula e a vivência 

fora dela, realiza-se através de estudos de aprofundamento, trabalhos de pesquisa, miniprojetos, 

cursos de extensão, entre outros.  

A diversificação das metodologias de ensino possibilita à aquisição de vários saberes por 

meio de um ensino aprendizagem dinâmico, no incentivo a pesquisa, nas atividades teórico-

práticas, nos processos de avaliação e na orientação dos estágios. No conjunto essas políticas de 

ensino levam a conhecimentos e habilidades que caracterizam a formação profissional do aluno. 

O processo de ensino aprendizagem é um processo de mão dupla que envolve professor e 

aluno, a relação estabelecida entre eles, a contextualização dos conceitos a serem construídos, as 

metodologias e estratégias didático-pedagógicas utilizadas. A avaliação de todo esse processo 

acontece na relação ensinar e aprender que se constrói e reconstrói continuamente. Assim, a 

política de capacitação docente é fundamental para garantir a qualidade do ensino aprendizagem. 

O UNILUS incentiva políticas de capacitação voltadas para cursos de especialização “Lato sensu” 

e de “Stricto sensu”, além de estudos e produção científica. 

O currículo de cada curso deve estar em sintonia com as Diretrizes Curriculares para o 

ensino superior associado à diversificação metodológica e ao processo de avaliação que levam em 

conta as dimensões cognitivas e sociais, valorizando habilidades de criatividade e de trabalho 

coletivo, entre outras. Assim, devem contemplar orientações para atividades de estágio, 

monografias e trabalhos de graduação e outras atividades complementares fora do ambiente 

escolar, bem como a extensão e serviços comunitários. 

Portanto, ao selecionar os conteúdos a Instituição busca: 

 ter como referência a prática profissional, analisar criticamente as formas de 

seleção e organização dos objetivos e conteúdos, assim como o seu significado no 
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processo de ensino, identificando qual a concepção de homem, mundo e educação 

que estão orientando essa prática; 

 refletir sobre a importância da determinação dos objetivos como elementos que 

orientam o processo, envolvendo a seleção de conteúdos, procedimentos, 

avaliação, e definindo o tipo de relação pedagógica a ser estabelecida; 

 considerar que o conteúdo só adquire significado quando se constitui em um 

instrumental teórico-prático para a compreensão da realidade do discente, tendo 

em vista a sua transformação. 

Sob essa perspectiva, buscamos ainda condições de integrar os conteúdos formativos, 

levando em conta novas possibilidades para o desenvolvimento pessoal através de conhecimentos 

que englobam cultura básica geral, cultura acadêmica e cultura profissional. Com isso, 

objetivamos o desenvolvimento da capacidade crítica, da autonomia, da capacidade de tomar 

decisões e de assumir compromissos consolidando assim independência intelectual. Essa 

independência se constitui a marca da maturidade, valor fundamental na formação universitária. 

2.1.3. Princípios metodológicos 

Consciente da necessidade de definir os princípios norteadores não apenas da graduação, 

mas de toda a sua ação educativa, o UNILUS elabora uma análise final do Projeto Pedagógico de 

cada Curso, numa ação complementar ao projeto para o ensino da graduação já implantado. 

O UNILUS é visto como uma instituição que se constrói no seu relacionamento crítico e 

dialético com a sociedade na qual está inserida. Do ponto de vista do seu compromisso social 

procura contribuir para o desenvolvimento e integração regional gerando e difundindo 

conhecimentos e articulando-se com outros setores da sociedade. 

Isso implica adotar uma concepção pedagógica que propicie o desenvolvimento, de forma 

integrada, das dimensões ensino, pesquisa e extensão e, ao mesmo tempo, contribua para a 

concretização de sua missão e dos princípios de uma instituição educacional pública. 

O UNILUS entende que, ao se escolher uma técnica pedagógica, deve-se antes de tudo, 

refletir se a mesma corresponderá aos objetivos de ensino-aprendizagem e aos conteúdos que se 

pretende desenvolver junto aos alunos, devendo tal processo ser avaliado contínua e 

dinamicamente. 

É preciso examinar os pré-requisitos acumulados para a aprendizagem desses conteúdos 

e o perfil da classe, pois uma técnica pode trazer resultados satisfatórios para determinado grupo, 

mas para outro se mostrar inadequada. 

É importante também definir os recursos didáticos, o espaço e tempo disponível, 

considerando que o imprevisto pode ocorrer, desequilibrando o planejamento. 

No caso da aprendizagem o UNILUS elegeu quatro objetivos importantes a serem 

absorvidos pelos alunos, de forma gradual: 

 Assimilar conhecimentos. 

 Apropriar-se desses conhecimentos mediante a prática de exercícios. 

 Transferir conhecimentos para situações-problema. 

 Criar novas visões e interpretações para problemas reais. 
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Para alcançar o primeiro objetivo, o método expositivo mostra-se bastante apropriado, 

podendo ser aplicado por meio de técnicas de exposição oral, demonstração, apresentação de 

filmes, conferências etc. 

Para atingir o segundo objetivo, o aluno deverá reproduzir os conteúdos e metodologias 

aprendidas, mediante a prática de exercícios. Este expediente faz com que se desenvolvam 

habilidades, integrando conhecimentos à personalidade e tornando o aluno o elemento central do 

processo, independente do professor. 

Com relação ao terceiro objetivo, o educador deve utilizar métodos de solução de 

problemas determinados, criando situações-problema a serem equacionadas mediante 

experiência adquirida nas duas primeiras etapas do processo. É o exercício prático, o laboratório, 

a experimentação, que exige cada vez mais equipamentos sofisticados e versáteis para reprodução 

das tecnologias em constante desenvolvimento. 

Finalmente, para atingir o quarto objetivo, devem ser colocadas para os alunos, situações-

problema cuja solução exija um nível de conhecimento pouco acima do que lhe foi passado, 

forçando-o a criar e correlacionar conhecimentos que associados aos já adquiridos permitirão 

criar soluções novas para problemas novos. 

Os métodos para alcançar e aferir os objetivos acima descritos devem ser aplicados por 

meio de diversas técnicas, tais como exposição individual, grupal, simpósios, conferências, 

dinâmicas de Brainstorming10 (para produção de novas ideias), demonstrações, estudos de casos, 

jogos e simulações (homem-máquina/homem-computador/homem-modelo), desde que, dentro 

de uma prática docente crítica, onde os conteúdos são contextualizados e demonstram o 

comprometimento do processo ensino-aprendizagem com a competência científica/tecnológica, 

com o exercício profissional e com objetivos ético-políticos. 

Atualmente, uma nova demanda em relação à formação dos profissionais vem sendo 

gradativamente explicitada, visando formar profissionais integrais e polivalentes, com visão 

crítica para voltarem sua atenção às necessidades da comunidade. Tais transformações 

demandam a formação de profissionais com capacidade de diagnóstico, de solucionar problemas, 

de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe, de auto-organizar-

se e de enfrentar situações em constante mudança (Feuerwerker, 1998)11.  

Arruda (1999)12 observa que as constantes modificações pelas quais passa a sociedade, 

com as tendências da globalização, geram um desejo de questionamento com relação ao ensino e 

a sua capacidade de acompanhar a evolução tecnológica, para preparar o aluno e transformá-lo 

em profissional competente. Atualmente é mais acentuada a preocupação com a eficácia dos 

métodos pedagógicos e com a qualificação didática dos docentes, rompendo-se com a tradição de 

só avaliar o estudante, uma vez que este não é o único responsável pelo seu rendimento. Busca-se 

substituir as formas tradicionais de ensino, pois já se tem consciência de que a quantidade de 

informação não é parâmetro de qualidade. A sociedade exige que, além de um desempenho 

profissional, técnica e cientificamente satisfatório, o recém-formado também seja ética e 

humanísticamente conduzido, valorizando-se os aspectos afetivo-emocionais. 

 
10 O brainstorming é uma técnica de dinâmica de grupo, desenvolvido por Alex Osborn, publicitário americano. O teste explora as 
potencialidades criativas dos indivíduos em um terminado grupo.  
11 FEUERWERKER LCM. Mudanças na educação médica e residência médica no Brasil. São Paulo: HUCITEC/Rede UNIDA, 1998. 
12 ARRUDA, B. K. G. Docência na universidade - humanismo & cultura. Revista do IMIP, v. 13, n. 1, p. 95-96, jun. 1999. 
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Uma das questões fundamentais para a mudança da educação superior em nosso país é a 

incorporação efetiva, pelas universidades, dos conhecimentos disponíveis sobre a educação de 

adultos, desenvolvidos a partir do trabalho com a educação fundamental. Para adultos, o motor 

da aprendizagem é a superação de desafios e a resolução de problemas. A construção do 

conhecimento novo é feita tomando por base todos os conhecimentos e experiências prévias dos 

indivíduos (FREIRE, 1976)13.  

Kelvin Miller coloca que estudantes adultos retém apenas 5% do que ouvem, após 72 

horas, entretanto serão capazes de lembrar de 85% do que ouvem, vêem e fazem, após o mesmo 

prazo, (Cavalcanti, 1999)14. Para melhorar estes números, faz-se necessário conhecer as 

peculiaridades da aprendizagem no adulto e adaptar ou criar métodos didáticos para serem 

usados nesta população específica.  

Sendo assim, o processo de educação de adultos e a formação universitária  pressupõem 

a utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem que proponham concretamente 

desafios a serem superados pelos estudantes, que lhes possibilitem ocupar o lugar de sujeitos na 

construção dos conhecimentos e que coloquem o professor como facilitador e orientador desse 

processo. Ou seja, a educação de adultos e a formação universitária exigem uma pedagogia 

basicamente interativa (Bordenave e Pereira, 1998)15.  

A pedagogia da interação implica necessariamente em um certo grau de democratização 

das relações dentro da universidade, já que está baseada numa relação entre sujeitos, em 

processos dinâmicos em que todos aprendem e que possibilitam o aperfeiçoamento contínuo de 

atitudes, conhecimentos e habilidades dos estudantes e também dos professores.  

Constitui-se como uma das metas  fundamentais de ensino aprendizagem do curso de 

graduação, os quatro pilares da educação que são quatro princípios (aprender a ser, aprender a 

conviver, aprender a fazer e aprender a aprender) definidores da estratégia de promover a 

educação como desenvolvimento humano  (DELOR)16.  

Aprender a aprender envolve o desenvolvimento de habilidades de busca, seleção e 

avaliação crítica de dados e informações disponibilizadas em livros, periódicos, bases de dados 

locais e remotas, além da utilização das fontes pessoais de informação, incluindo com particular 

destaque, a informação advinda da própria experiência profissional.  

O outro conceito inovador é o de aprender fazendo, que pressupõe a inversão da 

sequência clássica teoria/prática na produção do conhecimento e assume que ela ocorre de forma 

dinâmica através da ação-reflexão-ação. Essa é a porta para que o processo de ensino-

aprendizagem esteja extremamente vinculado aos cenários reais de prática e baseado nos 

problemas da vida real (Brandão, 1981)17. Na área da saúde, implica em que as atividades práticas 

estejam presentes ao longo de toda a carreira e cumpram o papel de “disparadores” do processo 

de busca/construção do conhecimento.  

Para a programação das atividades práticas convidamos os profissionais da rede de 

serviços de saúde de Santos que contribuíram na definição de conteúdos e na orientação dos 

trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. Esta união academia/serviço tem sido essencial para 

 
13 FREIRE, P. Educação como prática de liberdade. Paz e Terra. Rio de Janeiro, 1976. 
14 CAVALCANTI, R. Andragogia: a aprendizagem dos adultos. Revista de Clínica Cirúrgica da Paraíba Nº 6, Ano 4, 1999. 
15 BORDENAVE, JD & PEREIRA, A.M. Estratégias de ensino-aprendizagem. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 
16 DELORS J. Educação: Um Tesouro a Descobrir UNESCO, MEC. São Paulo: Cortez Editora, 1999. p. 89-90 e 101-102. 
17 BRANDÃO, C. O que é o método Paulo Freire. São Paulo: Brasiliense, 1981. 



 

PLANO DE DESENVIOLVIMENTO 

 INSTITUCIONAL (PDI) 

2019-2023 

 

| PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI 57 
‘ 

que se revelem novos conteúdos e para que novas práticas (para responder aos novos problemas) 

sejam construídas. Novas práticas que incluem uma nova tecnologia no planejamento e 

construção de conteúdos, agora não mais objeto exclusivo da prática acadêmica (Rede Unida 

boletim, 2004)18.  

Nesses espaços de práticas, as metodologias ativas baseadas na concepção pedagógica 

crítico-reflexiva, especialmente a problematização, mostram-se como um instrumental adequado 

para articular a ação dos diferentes atores, academia e serviço sobre os problemas da realidade. 

Para isso na formação em medicina, a metodologia da problematização  tem aparecido como uma 

proposta eficaz visto os resultados nacionais e mundiais   

Uma grande vantagem na metodologia da problematização é a possibilidade de se discutir 

concomitantemente os aspectos biológicos, psicológicos, culturais e socioeconômicos  envolvidos, 

uma vez que as ciências médicas se situam na interface das ciências biológicas e das ciências 

humanas. Na realidade, se pretende conjugar o método pedagógico que melhor desenvolva os 

aspectos cognitivos da educação (aprender a aprender) com o método que permite o melhor 

desenvolvimento das habilidades psicomotoras e de atitudes (aprender fazendo). 

Nos dois casos, o passo seguinte à adoção de uma metodologia ativa é configurar o 

currículo de maneira integrada, para que se possam articular os vários conteúdos necessários 

para dar conta de uma situação ou problema, independentemente da estrutura disciplinar. 

Trabalhar por problematização tem provocado a busca de caminhos que viabilizem abordagem 

interdisciplinar das questões.  

No entanto, a organização tradicional da academia tem a lógica das disciplinas. Cada 

disciplina através de seu enfoque específico desenvolve instrumentos para conhecer a realidade 

e os problemas a partir de um determinado ponto de vista, ou seja, é capaz de revelar uma 

dimensão do humano. Mas essa visão unidisciplinar, necessariamente fragmenta o objeto e o 

reduz (de acordo com seus próprios limites de disciplina).  

E a construção do todo não acontece. As disciplinas isoladamente não dão conta de 

produzir as respostas necessárias a um mundo que é composto de uma multiplicidade de fatores, 

que não são mutuamente excludentes e sim explicados uns em relação aos outros. O mundo não é 

feito de coisas isoladas, existe uma complementariedade de dimensões. A compreensão desse 

mundo exige uma visão da realidade que transcenda os limites disciplinares.  

A interdisciplinaridade é uma das chaves para a superação desse desafio. Propõe uma 

orientação para o estabelecimento da síntese dos conhecimentos, senão chegando a um 

conhecimento humano em sua integridade, pelo menos levando a uma perspectiva de 

convergência e interação dialética dos conhecimentos específicos (Feuerwerker & Sena, 1999).  

Interdisciplinaridade, portanto, é um conceito que se aplica às ciências, à produção do 

conhecimento e ao ensino. Se as pesquisas, para produzirem as respostas necessárias, têm que ser 

construídas interdisciplinarmente, o mesmo deve se aplicar ao processo de ensino-aprendizagem.  

A possibilidade de uma compreensão integral do ser humano e do processo saúde-doença, 

objeto do trabalho em saúde, passa necessariamente por uma abordagem interdisciplinar, que 

implique na demolição das fronteiras entre pesquisa e ensino-aprendizagem. E para tanto tem 

 
18 Boletim eletrônico informativo da Rede Unida http://www.redeunida.org.br/producao/div_process.asp. Acesso em agosto de 2004. 

http://www.redeunida.org.br/producao/div_process.asp
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sido construídos currículos integrados baseados em módulos que articulam problemas sob um 

recorte sistêmico ou de processos relevantes no perfil epidemiológico da região. 

O currículo integrado é um plano pedagógico que articula dinamicamente 

trabalho/ensino, prática/teoria e ensino/comunidade. As relações entre trabalho e ensino, entre 

os problemas e suas hipóteses de solução devem ter sempre, como pano de fundo, as 

características socioculturais do meio em que esse processo se desenvolve. 

Aprendizagem orientada à comunidade e aprendizagem com base na comunidade são 

inerentemente baseadas em problemas e fornecem um ambiente natural para introduzir a 

aprendizagem baseada em problemas, possibilitando a continuidade em outro cenário 

(Kantrowitz, Kaufman, Mennin et Al, 1987)19. 

Para os estudantes, a extensão dos tópicos de aprendizagem é muito mais ampla nas 

comunidades. É ali que os temas psicossociais e econômicos, ambientais e de comportamentos, que são 

os determinantes da saúde e da doença, podem ser experienciados e apreendidos em primeira mão. Nos 

programas de aprendizagem na comunidade, os estudantes tipicamente mantêm registros dos pacientes 

que vêem, dos problemas que encontram, e dos tópicos de aprendizagem que estudam. Em muitos 

programas, os estudantes também são solicitados a prestar serviços ou conduzir um estudo ou projeto 

na comunidade (Barrows, 2000)20. 

Neste projeto a integração curricular disponibiliza a articulação entre teoria e prática, 

entre instituições formadoras e serviços, entre as distintas áreas de conhecimento, entre os 

aspectos objetivos e subjetivos num processo de formação flexível e multiprofissional, sendo 

capaz de levar em conta os saberes, as necessidades individuais de aprendizagem e os problemas 

da realidade. 

Quando as situações são reais, a inserção dos estudantes no mundo do trabalho se 

estabelece de modo a estimular e assegurar a formação de vínculo e a co-responsabilização com 

as pessoas e familiares atendidos, com as equipes de saúde e com os serviços. Essa coerência 

possibilita um alto grau de legitimidade e relevância da aprendizagem que se fundamenta na 

reflexão e teorização a partir da prática profissional, tanto a prática dos professores e demais 

profissionais de saúde, como a realizada pelos estudantes. Nessas situações os estudantes estão 

sob permanente acompanhamento e progridem em autonomia segundo o domínio que 

apresentam, em relação à realização e à fundamentação das ações, em contextos específicos.  

Não podemos deixar de refletir que novas práticas incluem uma nova concepção no 

planejamento e construção de conteúdos e objetivos educacionais, que, segundo VENTURELLI 

(2003)21, também precisam ser transformadas: 

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

competências bem-definidas e baseadas nas necessidades das pessoas;  

 da transmissão de informações e pura utilização da memória (decorar), para a 

construção do conhecimento e desenvolvimento de habilidades e atitudes para 

 
19 Kantrowitz M, Kaufman A, Mennin S, Fulop T, Guilbert J-J. (1987) Innovative Tracks at Established Institutions 

for the Education of Health Personnel: An experimental approach to change relevant to health needs. WHO Offset 
Publication No. 101. Switzerland 

20 Barrows HS. Problem-Based Learning Applied to Medical Education. Revised edition. Southern Illinois University 
School of Medicine, Springfield, Illinois,2000. 

21 Venturelli J. Educación médica: nuevos enfoques, metas y métodos. 2ª ed. Washington, D.C.: Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud; 2003. 
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resolver problemas, considerando experiências anteriores de aprendizagem, 

culturais e de vida;  

 de professores capacitados somente em conteúdos, para professores capacitados 

também em mediação;  

 de ensinar-aprender com observação passiva dos estudantes, para ao aprender a 

aprender, com participação ativa dos aprendizes, ou seja, do centrado no professor 

para centrado no estudante;  

 de clássica inquisição do professor "como você ainda não sabe!", para "o que você 

ainda não sabe?", ajudando o estudante a identificar e superar hiatos de 

aprendizagem;  

 de primeiro a teoria e depois a prática, para um processo integrado de ação-

reflexão-ação, desde o princípio do curso;  

 de uma atenção episódica, centrada na doença, para uma atenção contínua, 

centrada no cuidado das pessoas, com o estabelecimento de vínculos afetivos com 

elas;  

 de uma abordagem puramente biológica, para uma abordagem biológica, 

psicológica e sociocultural;  

 da utilização do paciente puramente como objeto de prática dos estudantes, para a 

participação consentida e informada do paciente no processo de ensino-

aprendizagem com respeito a sua dignidade e privacidade;  

 do uso de campos de prática predominantemente hospitalares, para cenários de 

ensino-aprendizagem-assistência em que os estudantes sejam inseridos como 

membros ativos;  

Dentro da concepção de um currículo com metodologia ativa, com interação com o serviço 

e orientado para a comunidade, com as seguintes características: 

 diversificação dos cenários de aprendizagem; 

 pesquisa integrada ao ensino e extensão com a participação de profissionais dos 

serviços e da comunidade; 

 educação orientada aos problemas mais relevantes da sociedade; 

 currículo flexível com atividades eletivas; 

 terminalidade do curso, formando generalistas; 

 ensino centrado no aluno nos módulos; 

 avaliação formativa do aluno baseada nas competências cognitivas, afetivas e 

psicomotoras; 

 Sendo o professor o facilitador do processo de aprendizagem 

 currículo fundamentado no construtivismo e no humanismo; 

 possibilitando a aprendizagem significativa; 

 relação de equilíbrio entre a teoria e prática. 

A prática de monitoria e estágios, também é utilizada, objetivando oportunizar aos 

discentes condições de enriquecimento e promoção da melhoria do processo ensino-

aprendizagem. 
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A busca da interdisciplinaridade deve propiciar a superação da linearidade, da 

fragmentação e da artificialidade que podem impregnar o ensino baseado em paradigmas 

estritamente positivistas. 

A interdisciplinaridade é elaborada e operacionalizada a partir das reuniões com os 

professores responsáveis pelas disciplinas e reuniões dos coordenadores de curso com os 

professores, implicando na concepção de trabalhos conjuntos entre as disciplinas. 

2.1.4. Concepção da avaliação do desempenho acadêmico 

A avaliação da aprendizagem nos cursos do UNILUS decorre da concepção de ensino-

aprendizagem proposto, logo, a avaliação deverá ser gestada no processo educativo. 

O que determina o enfoque do processo avaliativo são as concepções que fundamentam o 

que é o processo ensino-aprendizagem, constituindo-se na visão de educação, homem, sociedade, 

escola e conhecimento, inerentes ao “fazer” do professor e explicitados nas metodologias 

desenvolvidas. 

Se no processo de ensino aprendizagem o conhecimento é concebido como algo a ser 

construído e reconstruído individual e coletivamente, a avaliação como parte integrante desse 

processo se faz presente em todos os momentos caracterizando-se como dinâmica e permanente. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/96, ao referir-se à verificação 

do rendimento escolar, inclui como características da avaliação que ela seja contínua e cumulativa 

com a “prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados obtidos ao 

longo do ano sobre os de provas finais”. 

A valorização do conhecimento e sua aplicação, produzida pelo aluno de diferentes formas 

e cumulativamente nos permite entender a relação entre aspectos quantitativos e qualitativos 

com a prevalência dos últimos em relação aos primeiros se entendermos que a avaliação das 

atividades discentes deve contemplar múltiplas formas e procedimentos, pois como sabemos, 

também são múltiplas as formas através das quais os seres humanos, cada um na sua 

particularidade, aprendem e demonstram que aprenderam. 

São reconhecidos como elementos de avaliação, a participação do aluno na produção, 

difusão e comunicação do conhecimento individual e coletivamente por meio de procedimentos 

que sugerem atividades como: textos, relatos, resenhas, análises, sínteses, pesquisas 

bibliográficas e de campo, propostas e projetos alternativos, testes, provas, portfólio entre outros 

bem como a participação em aulas e ou atividades. 

É importante deixar claro para o aluno quais os critérios de avaliação que serão utilizados, 

precisar “o quê”, será avaliado, “o como” e “quando” isso vai ocorrer. 

 Com os critérios definidos, é possível desenvolver um trabalho em que o processo 

avaliativo seja o cerne do processo ensino-aprendizagem orientando não só o aluno quanto ao seu 

desempenho, mas, o próprio docente no sentido de aperfeiçoar a sua prática. Ainda, é possível 

fortalecer a confiança e a autonomia do aluno além de abrir-lhe um leque de possibilidades onde 

ele coloque em prática suas capacidades perceptivas, criativas e reflexivas e assim contemplar o 

desenvolvimento de competências e habilidades previstas no perfil do aluno UNILUS. 

A autoavaliação entendida como uma análise que o aluno faz do próprio processo de 

aprendizagem, deverá ser utilizada para oportunizar ao aluno tornar-se sujeito do processo 
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ensino-aprendizagem e responsabilizar-se sobre ele, aprendendo a enfrentar as limitações e 

aperfeiçoar as potencialidades. 

As disciplinas de cada curso e seus referidos núcleos deverão definir as estratégias de 

avaliação de acordo com as suas características e objetivos. 

Pretende-se enquanto Instituição de Ensino Superior superar a prática, ainda muito 

presente da aula diretiva e de respostas padronizadas. Entendemos que a nota deve ser o 

resultado de vários instrumentos dos exercícios da autoavaliação, da retomada de conceitos que 

o aluno faz, valorizando outras instâncias do processo ensino/aprendizado, entre elas a parceria 

entre professor e aluno na construção do conhecimento. 

Conforme dispõe seu Regimento, o UNILUS adota os critérios a seguir resumidos para a 

avaliação do rendimento escolar de seus alunos:  

 A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina e envolve simultaneamente 

os aspectos de frequência e aproveitamento escolar;  

 A avaliação nas disciplinas será obtida por meio de provas, trabalhos e seminários, 

dentre outras atividades curriculares. São também considerados a participação, 

conduta, maturidade e interesse demonstrado pelo aluno durante as aulas e demais 

atividades, a critério do professor e em conformidade com o respectivo plano de 

ensino;  

 São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, arguições, trabalhos 

práticos, excursões, atividades culturais e esportivas, estágios (inclusive os 

realizados em unidade avançada) e provas escritas e orais.  

 A definição do conteúdo e da matéria sobre a qual versará cada prova é de 

competência exclusiva do professor responsável pela disciplina.  

A regulamentação completa da avaliação acadêmica está contida no Regimento da 

Instituição e nos projetos pedagógicos dos cursos previstos no PDI. 

2.1.5. Inovações acadêmicas e flexibilização curriculares 

Como apoio pedagógico o UNILUS oferece ampla escolha da carreira profissional, estímulo 

para iniciação na pesquisa, integração com a comunidade regional através das atividades de 

extensão, maior participação através da representação nos órgãos colegiados, oportunidade de 

crescimento como pessoas pela convivência universitária, possibilidade de integração ao 

programa de Monitoria e de Investigação Científica e oportunidade de ingresso imediato nos 

cursos de pós-graduação, após conclusão da graduação.  

Para estimular o aluno à iniciação científica, o UNILUS dispõe de um programa de Iniciação 

Científica com regulamento próprio. O projeto também deverá ser aprovado pela Comissão de 

Pesquisa e, caso o aluno tenha um bom desempenho acadêmico, durante o desenvolvimento do 

projeto receberá uma bolsa; o orientador também é remunerado com duas horas-aulas por 

semana. A bolsa pressupõe dedicação exclusiva do aluno ao projeto e ao curso. 

Com a ampliação do acesso ao ensino superior ampliaram-se também os problemas, pois 

esta expansão não ocorreu de forma isolada. Foi gradativamente acompanhada por uma expansão 

dos demais níveis (fundamental e médio) cujas deficiências de conhecimentos/competências 

instrumentais básicas são sobejamente conhecidas. Assim o UNILUS procura lidar com esta 

realidade e institui, para seus alunos, o programa de nivelamento, que pode ser definido como um 
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procedimento de estudo e uma atividade pedagógica de fundamental importância para sua 

formação, como aluno do ensino superior. 

Com o objetivo de desenvolver trabalhos visando aprimorar o corpo discente quanto aos 

princípios da investigação científica, através do desenvolvimento de trabalhos de extensão, 

iniciação científica, com supervisão de um docente qualificado, foram criados Núcleos de 

Acadêmicos de Estudos, Pesquisa e Extensão. 

Ainda sobre práticas inovadoras que estimulam a melhoria do ensino, o apoio ao 

estudante e a interdisciplinaridade foram criados os Projetos Integradores que visam, sobretudo, 

articular e inter-relacionar os saberes desenvolvidos pelas unidades curriculares em cada módulo 

ou período letivo, contribuindo para a construção da autonomia intelectual dos discentes, por 

meio da pesquisa, assim como formar atitudes de cidadania, de solidariedade e de 

responsabilidade social, mediante as atividades de extensão.  

Os Projetos Integradores não se constituem em unidades curriculares, mas em uma 

concepção e postura metodológica assumida pela Instituição, voltadas para o envolvimento de 

docentes e discentes na busca da interdisciplinaridade.  

Os Projetos Integradores permitem que o discente desenvolva as habilidades de análise 

crítica, busca pela inovação, desenvolvimento da criatividade e percepção da integralização do 

conhecimento.  

Ao mesmo tempo em que articulam e exploram a unicidade do conhecimento, aceleram os 

mecanismos de aproveitamento dos conteúdos desenvolvidos nas demais unidades curriculares 

e superam as barreiras convencionais das avaliações.  

Os Projetos Integradores contribuem ainda para que o discente agregue conhecimentos 

de diferentes especialidades à expansão do plano de ensino. 

2.1.6. Integralização da Carga Horária 

De acordo com o Estatuto/Regimento do UNILUS, submetido à aprovação do Conselho, a 

integralização curricular dar-se-á pelo regime seriado semestral e anual. 

Para integralizar os cursos do UNILUS, seguimos os princípios legais do Ministério da 

Educação e estão expressos nos projetos pedagógicos de cada curso, respeitando a carga horária 

estabelecida. Com a proposta da flexibilização curricular e acompanhando a tendência mundial de 

formação que, além dos conhecimentos adquiridos dentro de sala de aula, evidencia também o 

aprimoramento dos conhecimentos em outras instâncias, o UNILUS, juntamente com os Núcleos 

Docentes Estruturantes e os Colegiados dos cursos, aprimora constantemente os projetos 

reelaborando as propostas pedagógicas e adaptando-as à realidade de exigências mercadológicas.  

A política institucional permite transferências entre cursos e aproveitamento das 

disciplinas de acordo com a legislação, garantindo o aproveitamento das disciplinas em sua 

totalidade quando a carga horária e os conteúdos programáticos representarem pelo menos 75% 

do total cursado. Caso não seja atingido tal nível percentual, o aluno poderá solicitar revisão 

através da comprovação de seus conhecimentos a partir de uma avaliação.  

Além disso, diante do exposto na Lei de Diretrizes e Bases Nº. 9394/96, Art. 47 § 2º que 

diz que os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio 

de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 
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especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas 

de ensino.  

Tal aproveitamento de conhecimentos adquiridos é verificado através de aplicação de 

prova de conhecimentos e sua respectiva aprovação pelo coordenador e colegiado do curso. As 

atividades complementares, previstas para os cursos de graduação, além de se constituírem em 

importantes mecanismos para introduzir a flexibilidade também proporcionam oportunidades 

diferenciadas, na medida em que permitem o reconhecimento de atividades enriquecedoras e 

complementadoras do perfil do egresso realizadas pelos alunos para a integralização de parcela 

da carga horária do curso.  

Em relação aos componentes curriculares optativos, estes visam a fornecer subsídios 

complementares à formação acadêmica do aluno. Sua previsão nas estruturas curriculares busca 

garantir uma margem mais ampla de escolha do aluno quanto aos conhecimentos, competências 

e habilidades que deseja construir em seu processo de formação, com possibilidade de escolha 

entre diversas atividades presentes no próprio curso e nos demais cursos da Instituição, 

garantindo assim uma formação constantemente renovada, intimamente ligada à realidade do 

mercado onde está inserido. 

2.1.6.1. O Trabalho Efetivo Discente 

As experiências internacionais, especificamente as defendidas pelo Protocolo de 

Bologna22, indicam a necessidade de transferir o entendimento do processo educacional antes 

concentrado na ótica docente, ou seja, ensino desenvolvido por meio de horas em sala de aula, 

para a ótica discente, denominada carga de trabalho necessário para aquisição de saber. 

Estas propostas apregoam que é preciso pensar o processo educacional como um volume 

de conhecimentos a ser assimilado pelos estudantes, bem como o desenvolvimento de 

competências e habilidades, ocorrendo mediante a interdisciplinaridade, em conformidade com 

as especificidades de cada curso delineadas pelo projeto pedagógico. 

A este sentido, somamos o que defende Santomé: 

Santomé (1998)23: "Também é preciso frisar que apostar na interdisciplinaridade significa 
defender um novo tipo de pessoa, mais aberta, mais flexível, solidária, democrática. O mundo 
atual precisa de pessoas com formação cada vez mais polivalente para enfrentar a sociedade 
na qual a palavra mudança é um dos vocábulos mais frequentes e onde o futuro tem um grau 
de imprevisibilidade como nunca visto em outra época da história da humanidade." 

Desta forma, a carga horária de um curso reporta a um conjunto de atividades de 

aprendizagem (intramurais e extramurais), tendo a conotação de tempo de aprendizagem 

discente em diferentes cenários. Assim, o estudante participa de projetos de iniciação científica, 

artística, cultural, tecnológica, atividades de monitorias, programas de estágio e trabalhos de final 

de curso, dentre outros. 

A legislação educacional vigente sinaliza que mesmo as atividades teóricas (em sala de 

aula), possibilitam diversificação e flexibilização, podendo computar como ‘tarefa-tempo’ as 

atividades oferecidas no ‘tempo aula’, realizadas no ‘tempo-aluno’, assim sendo a composição 

do Trabalho Efetivo Discente compreende e organiza: 

 
22Declaração de Bolonha Objetivos de relevância com vista a atingir em 2010, a promoção de um sistema europeu de educação superior 
competitivo no mercado global, via adoção de um sistema de graus comparáveis e intercomunicáveis e ‘suplemento ao diploma’; adoção de 
um sistema essencialmente baseado em dois ciclos, estabelecimento de um sistema de créditos universal, promoção da mobilidade, promoção 
da qualidade, promoção de medidas à dimensão européia. 
23 SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: ARTMED, 1998. 
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 Estágio Supervisionado; 

 Atividades Complementares; 

 Disciplinas da Modalidade Semipresencial/Atividades Mediadas por Tecnologia; 

 Atividades Teóricas em sala de aula; 

 Atividades Tutoriais; 

 Atividades Práticas dentro e fora da sala de aula; 

 Atividades Fora de Sala de Aula. 

Com base nestes princípios, a atuação docente vem sendo redimensionada, permitindo 

que este desenvolva o papel de supervisor, animador, incentivador e facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Assim, a visão ampliada da IES sobre a integralização da carga horária do curso com o 

aproveitamento de atividades já realizadas no âmbito das disciplinas torna-se essencial para 

atendimento da legislação educacional, levando a uma abordagem do processo de formação 

centrado na autonomia discente, no qual este é protagonista do fazer acadêmico que ocorre além 

da dedicação às aulas. 

2.1.6.2. Operacionalização do Trabalho Efetivo Discente 

A implantação do programa de trabalho efetivo discente - TED tem por finalidade 

estruturar de forma clara o que o discente desenvolve ao longo do curso. Configura-se em uma 

organização sistêmica definida a partir das políticas institucionais que integram ações das 

coordenações de cursos, articuladas com o Núcleo Docente Estruturante – NDE que visam, 

sobretudo, a organização, realização e avaliação do trabalho efetivo discente. 

As seguintes diretrizes permeiam o trabalho efetivo discente: 

Tabela 22 - Diretrizes permeiam o trabalho efetivo discente. 

Atividades 
O que é para o 

Discente Docente 

Estágio Supervisionado 

Aproximação com o campo de 
trabalho e integração dos 

conhecimentos teóricos com a 
prática. 

Direcionamento das ações de sala de 
aula, validadas pela experiência e 
percepção do aluno, de maneira a: 

planejar as atividades a serem 
desenvolvidas pelo aluno e orientá-lo. 

Atividades Complementares 

Ampliação dos mecanismos de 
aprendizagem e sobretudo 

agregar novos conhecimentos e 
articular com a área de 

formação. 

Desenvolver mecanismos de 
operacionalização das atividades 

desenvolvidas pelo aluno, 
identificando a coerência com a 

formação almejada.  

Atividades mediadas por 
tecnologia / Disciplina da 

Modalidade a distância até 40% da 
carga horária total, conforme 

legislação em vigor 

Desenvolvimento de técnicas 
para a autoaprendizagem, 

valorização do tempo e uso de 
recursos mediados por 

tecnologia.  

Direcionamento e acompanhamento 
do discente em todas as etapas do 
processo de aprendizagem mediado 
por tecnologia permitindo ao aluno 
mensurar seus conhecimentos, de 
forma a:  
• fornecer materiais de apoio e de 

referência para subsidiar a 
discussão no ambiente virtual.  

• estimular a reflexão quanto a 
autonomia discente. 
ser interativo, animador, 

incentivador, facilitador do processo 
de ensino-aprendizagem. 
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Atividades 
O que é para o 

Discente Docente 

Atividades Teóricas 

Momento de absorver as 
explicações do docente, formular 
questionamentos, participar da 

discussão e busca outros 
subsídios. 

Estabelecer técnicas de transmissão 
de conhecimento e de informação, 
com conteúdo e apresentação dos 
objetivos. 

Atividades Tutoriais 

Momento de atuação em 
pequenos grupos visando à 

construção do conhecimento por 
meio da resolução de problemas, 

em sessões tutoriais. 

Direcionamento e acompanhamento 
do discente em todas as etapas do 
método, desempenhandoo papel de 
facilitador e propiciando ao aluno a 
possibilidade de assumir a autoria de 
seu processo de aprendizagem 
“aprender a aprender”. 

Atividades Práticas 

Entender a prática como uma 
atividade fundamental na 
formação e aquisição de 

competências e habilidades 
profissionais. 

O docente deve estimular e 
desenvolver atividades práticas em 
diferentes cenários para a abertura de 
experiências acadêmicas, oportunizar 
a integração das áreas de graduação. 

Atividades Fora de Sala de Aula 

Entender a aprendizagem 
significativa em sentido amplo, 
ocorrendo inclusive a partir de 
atividades fora da sala de aula, 

tais como: estudar, ler, discutir e 
debater, ouvir uma preleção, 

trabalhar na biblioteca, redigir 
trabalhos, participar de 

conferências de especialistas, 
entrevistá-los, fazer perguntas, 

solucionar dúvidas, participar de 
trabalhos de iniciação científica, 

participar de pesquisas 
estruturadas, participar de 

oficinas, realizar trabalhos de 
campo, desenvolver diferentes 

formas de expressão e 
comunicação. 

O docente deve estimular e 
oportunizar o desenvolvimento das 
atividades fora de sala de aula. 

A mensuração do tempo de duração das atividades tem respaldo também no Parecer 

CNE/CES nº 261/2006 e na Resolução CNE/CES nº 3/2007. 

O primeiro ponto que merece destaque é a definição de hora e hora-aula. A primeira 

refere-se à quantidade de trabalho a que o aluno deve se dedicar ao longo de seu curso para 

graduar-se, tendo-se o discente e seu processo de aprendizado como referências. A segunda é uma 

necessidade de natureza acadêmica, ou uma convenção trabalhista, sobre a maneira como se 

estrutura o trabalho docente, ou seja, tem como foco o professor em suas obrigações, 

especialmente quanto à jornada de trabalho, constituindo ainda base de cálculo para sua 

remuneração.  

Nesse sentido, hora-aula pode ser convencionada e pactuada, seja nos projetos de curso, 

seja nos acordos coletivos, conforme entendimento das partes envolvidas. Já hora é uma dimensão 

absoluta de tempo relacionado à carga de trabalho do aluno, manifestando uma quantificação do 

conteúdo a ser apreendido. 

Desta forma, classifica-se a hora ou hora-relógio como hora de sessenta minutos, em um 

parâmetro temporal e a hora-aula associada ao tempo de duração de uma aula. Na mesma linha 

de análise hora-atividade está relacionada à duração das atividades docentes fora da sala de aula 

e hora-sindical - fração de tempo remunerada ao docente. 
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As diretrizes curriculares estabelecem cargas horárias para os cursos em “horas-relógio” 

e permitem às Instituições o estabelecimento das políticas para operacionalização do ‘Trabalho 

Efetivo Discente – TED’, visando à integralização da carga horária dos cursos. 

Nesta perspectiva, considera-se o desenvolvimento da unidade de contagem da carga de 

atividade pedagógica desenvolvida pelo discente, a hora-relógio. Desta forma cada atividade 

pedagógica desenvolvida pelo aluno integraliza a carga horária total do curso, sendo registrada 

no boletim escolar. 

O docente disponibiliza aos discentes todas as informações necessárias ao 

desenvolvimento de cada tarefa, esclarecendo dúvidas, indicando materiais, identificando suas 

dificuldades de execução e, sobretudo, direcionando-o para a compreensão dos aspectos legais e 

acadêmicos, os sistemas, procedimentos e mecanismos de controle. 

A operacionalização desse programa ainda pressupõe: 

 A elaboração de atividades para cada conteúdo do plano de aula que possam ser 

dimensionadas como integralização da carga horária total da disciplina; 

 Acompanhamento e suporte na execução dessas atividades, sendo registrada cada 

etapa do processo; 

 Seleção e indicação de textos básicos e complementares; 

 Elaboração de manual norteador que contemple a orientação de todas as regras de 

padronização textual: apresentação, redação de textos entre outros. 

As atividades realizadas pelos discentes, ao se constituírem como Trabalho Efetivo 

Discente, são registradas no programa analítico da disciplina, sendo consideradas como avaliação 

formativa. Essa modalidade de avaliação possibilita ao discente autorregular sua aprendizagem, 

vista como um produto a ser construído. O discente tem papel fundamental nessa construção. 

A integralização da carga horária nos cursos de graduação da IES possui regulamento 

próprio, disponível na IES para consulta. 

2.1.7. Oportunidades diferenciadas de integralização curricular 

Como oportunidade diferenciada de integralização e enriquecimento do currículo dos 

cursos do UNILUS, destaca-se a possibilidade dos alunos realizarem disciplinas optativas, 

atividades complementares, visitas técnicas, monitorias, ações de extensão, iniciação científica, 

modalidades de ensino semipresencial e estágios extracurriculares.  

As optativas são disciplinas que buscam complementar e enriquecer a formação do aluno 

da UNILUS e contam como horas de Atividades Complementares. Por meio delas, o estudante tem 

a oportunidade de aumentar o espaço de flexibilidade e autonomia dentro da grade curricular de 

seu curso para diversificar o seu aprendizado pessoal e profissional. Pode, assim, desenvolver 

competências novas e atuais que não fazem parte do núcleo específico de formação oferecido 

pelos cursos. 

As atividades complementares são incrementadas durante todo o Curso de Graduação 

criando mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, em 

atividades extraclasse e compõem o currículo de todos os cursos oferecidos pelo UNILUS, com 

carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico de cada curso. 
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São consideradas atividades que podem ser validadas como Atividades Complementares: 

iniciação científica, monitoria, extensão, estágio extracurricular, eventos científicos ou culturais, 

disciplinas pertencentes a outros cursos superiores e estudos desenvolvidos em organizações 

empresariais. 

 As visitas técnicas são atividades realizadas in loco em unidades produtivas da 

região. Permite aos alunos conhecerem os ambientes de trabalhos, as tecnologias e 

equipamentos utilizados, processos, normas operacionais, dentro dos diversos 

segmentos e culturas organizacionais variadas, com vistas a fortalecer  e ampliar a 

aprendizagem acadêmica. 

 A monitoria é uma colaboração regular, prevista Regimentalmente, prestada por 

alunos legalmente matriculados, aos professores no desempenho de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, seguindo rigorosamente a orientação dos mesmos. 

 O Centro Universitário Lusíada entende que as ações de extensão compreendem 

iniciativas de educação continuada, prestação de serviços, ação social e comunitária 

e fortalecimento da profissionalização, proporcionando o desenvolvimento 

integral da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho.  

 A iniciação científica é um instrumento que permite colocar o aluno em contato 

com a atividade científica e engajá-lo desde cedo na pesquisa e atuar como 

diferencial na formação acadêmica. 

 A modalidade semipresencial, de acordo com a  Portaria 4.059 de 2004 – MEC , 

caracteriza-se como quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de 

ensino-aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a mediação de 

recursos didáticos organizados. O Unilus adota, conforme a especificidade de cada 

curso e de acordo com as características das disciplinas, esta modalidade de ensino, 

oferecendo aos alunos a prática de estudos e realização de trabalhos acadêmicos 

no âmbito interno e externo do campus universitário, devidamente programados 

nos planos de ensino e conduzidos pelos professores das respectivas disciplinas. 

Permite-se assim aos alunos desenvolver aprendizagens específicas com utilização 

de tempo dedicado aos estudos de forma mais conveniente. 

 Os estágios extracurriculares poderão ser realizados em instituições 

conveniadas com a Fundação Lusíada sob supervisão de um responsável pelo 

laboratório em questão.  

2.1.8. Atividades de Prática 

No UNILUS a relação teoria-prática será entendida como eixo articulador da produção do 

conhecimento na dinâmica do currículo, presente desde o primeiro ano do curso, mediante 

projetos e atividades práticas incluídas na carga horária das diferentes disciplinas que compõem 

a matriz curricular. 

A prática profissional no UNILUS constitui-se em espaço de integração teoria-prática 

curricular, sendo um instrumento de aproximação do aluno à realidade social e ao mundo do 

trabalho. 

O componente curricular “Prática Profissional” torna-se o eixo de articulação das 

disciplinas e atividades, devendo estar associado às disciplinas que compõem o currículo, que 

trabalharão seus conteúdos em direção à prática e à articulação entre atividades de pesquisa, de 
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análise teórico-metodológica e de preparação para o fazer profissional. O "ensino da prática" não 

é algo exterior ou posterior à informação teórica: é o espaço em que, pela via da investigação de 

uma temática determinada, descobrindo o significado social da profissão na análise das suas 

práticas, não ficando restrita aos períodos em que o estudante realiza os seus estágios, mas 

percorra o conjunto das suas atividades acadêmicas, pois o graduando é co-responsável pela sua 

formação no rumo da sua autonomia intelectual. Seu papel não se resume à apropriação de 

conhecimentos "em sala" ou de experiências "no estágio". 

O desenvolvimento de atividades práticas profissionais como componente curricular 

preconizado pelo UNILUS ocorrerá de forma processual ao longo do curso, ajustando-se à 

progressividade do currículo e estará embasado nas seguintes diretrizes: 

a) Formação do profissional que não seja um simples reprodutor/repassador de 

informação, mas com capacidade para participar da tomada de decisões sobre seu 

trabalho e de produzir conhecimento; 

b) Domínio dos conteúdos da área específica e das respectivas metodologias, com vistas 

a conceber, construir e administrar situações de aprendizagem e de ensino adequadas 

à disseminação do saber específico em sua área, em diferentes instâncias sociais; 

c) Realização do trabalho pedagógico de maneira coletiva, interdisciplinar e 

investigativa, desenvolvendo com outros docentes e com os estudantes saberes 

educacionais, a partir de questões vividas na prática educativa; 

d) Desenvolvimento da prática profissional por meio de projetos propostos pelas 

diferentes disciplinas do currículo. Tais projetos constituem-se em espaços de 

integração teórico-prática do currículo, e em instrumentos de aproximação gradativa 

do estudante à realidade social, econômica e profissional. 

2.1.9. Atividades Complementares  

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de 

habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente 

acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado de trabalho e com as ações de 

extensão junto à comunidade.  

Compreende-se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não 

compreendida nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das disciplinas e 

atividades dos cursos da IES.  

A concepção de Atividades Complementares pretende que o aluno seja sujeito ativo no 

processo ensino-aprendizagem, participando, de forma autônoma, de uma formação 

diversificada, com base na integração entre ensino e extensão.  

Tais atividades cumprem um papel fundamental na estrutura dos cursos do UNILUS por 

inúmeros motivos, dentre eles:  

 permitir que o aluno possa ampliar, aprofundar e complementar o conteúdo 

trabalhado em sala de aula e no âmbito da prática jurídica;  

 permitir que o aluno tenha acesso a temas atuais e relevantes, que ainda não sejam 

contemplados nos conteúdos programáticos dos cursos;  
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 estimular o contato com temas interdisciplinares ou externos, o que contribui para 

uma formação interdisciplinar e com maior capacidade de atender às complexas e 

diversificadas demandas do mercado;  

 contribuir para o aperfeiçoamento cultural do aluno;  

 favorecer o contato com a realidade social, política e econômica do meio em que 

vive;  

 facilitar o confronto entre o conteúdo trabalhado em sala de aula e a realidade 

social, revelando ao aluno as dificuldades de aplicação deste conhecimento;  

 permitir ao aluno uma formação em certa medida autônoma e flexível, dando-lhe 

capacidade de atuar em nichos do mercado de trabalho a partir de afinidades e 

escolhas pessoais. 

A integralização da carga horária das Atividades Complementares será realizada de 

acordo com os critérios definidos no Regulamento disponível na IES. 

2.1.10. Atividades de Estágio 

O estágio supervisionado é realizado ao longo dos cursos de graduação sendo um 

componente curricular oferecido conforme as exigências das DCNs de cada curso. 

A obrigatoriedade dessa vivência acontece em virtude de se entender como 

imprescindível à formação acadêmica e a iniciação profissional.  

O UNILUS compreende o Estágio como atividade pedagógica decorrente do processo de 

aprendizagem, que possibilita ao discente a consolidação de sua formação acadêmica, por meio 

do desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes específicas adquiridas na vivência 

de situações reais e na interação entre a teoria e a prática. Portanto, O UNILUS elegeu como 

diretrizes específicas para as atividades de estágio supervisionado: 

a) Encorajar o aproveitamento do conhecimento, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente acadêmico, inclusive as que se referiram à 

experiência profissional julgada relevante para a área de formação considerada; 

b) Fortalecer a articulação teoria-prática, valorizando tanto a pesquisa individual 

como a coletiva, os estágios e a participação em atividades de extensão, que 

poderão ser incluídas como parte da carga horária; 

c) Orientar as atividades de estágio e demais atividades que integrem o saber 

acadêmico à prática profissional, incentivando o reconhecimento de habilidades e 

competências adquiridas fora do ambiente acadêmico; 

d) Acelerar a formação profissional; 

e) Possibilitar a aplicação prática dos conhecimentos teóricos obtidos no Curso; 

f) Facilitar e antecipar a autodefinição face à futura profissão; 

g) Amenizar o impacto da passagem da vida estudantil para a profissional; 

h) Possibilitar e perceber as próprias deficiências e buscar o aprimoramento 

contínuo; 

i) Permitir e adquirir atitude de trabalho sistematizado, desenvolvendo a 

consciência de produtividade; 

j) Propiciar melhor relacionamento humano; 

k) Incentivar a observação e comunicação concisa de ideias e experiências 

adquiridas, por meio de relatórios que devem ser elaborados; 
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l) Incentivar o exercício do senso crítico e estimular a criatividade; 

m) Permitir o conhecimento da filosofia, diretrizes, organização e o funcionamento 

das empresas e instituições em geral.  

n) promover a integração da IES/Curso-Empresa-Comunidade. 

Assim, as atividades de Estágios são desenvolvidas nos formatos: 

▪ Estágio Obrigatório - constituindo-se em componente curricular dos cursos de 

graduação, realizado sob a supervisão, conforme preconizado pelas diretrizes 

curriculares nacionais e as especificações estabelecidas no projeto pedagógico de 

cada curso, sendo acompanhado pela IES. 

▪ Estágio não obrigatório de interesse profissional, constituindo-se em atividade de 

formação acadêmico-profissional do discente, realizado por livre iniciativa deste. 

Os objetivos e conteúdo do Estágio Obrigatório constam no projeto pedagógico de cada 

curso, sendo definido pelo seu respectivo Colegiado e Núcleo Docente Estruturante. As normas 

definidas contemplam objetivos específicos, dimensionamento de etapas, metodologias adotadas, 

bibliografias de apoio, bem como processo de orientação, supervisão e avaliação, conforme a 

natureza de cada curso. 

O planejamento das atividades de Estágio Obrigatório leva em consideração as mudanças 

e perspectivas da área de atuação e o ambiente sociocultural em que o curso está inserido. O 

Estágio Obrigatório é cumprido sob a supervisão da IES, em consonância com o projeto 

pedagógico de cada curso, em conformidade com as normas institucionais e a legislação vigente.  

O Estágio não Obrigatório, também disciplinado pela Lei n. 11.788/2008, é um processo 

interdisciplinar e avaliativo, que articula teoria e prática, no processo de ensino e aprendizagem, 

permitindo ao aluno-estagiário espaços de vivência e formação profissional cidadã. A duração, 

forma de realização e desenvolvimento do Estágio não Obrigatório respeita as normas gerais 

estabelecidas na legislação vigente e a especificidade de cada curso.  

Destaca-se que o Estágio não Obrigatório Profissional é desenvolvido como atividade 

opcional, acrescida à carga horária regular, e quando realizado observa o período máximo 

estabelecido para a integralização do curso. Independente do aspecto profissionalizante, direto e 

específico, pode assumir a forma de atividade de extensão, com a participação do discente em 

empreendimento ou projeto de interesse social. 

Nesta modalidade, o discente é responsável pela procura da vaga de estágio junto às 

Unidades concedentes de Estágio. A caracterização e as condições do Estágio não Obrigatório são 

definidas no Termo de Convênio de Estágio celebrados entre a IES e a Unidade Concedente de 

Estágio, bem como no Termo de Compromisso firmado entre está e o discente.  

A relação contratual celebrada entre os Estudantes do UNILUS e as Unidades Concedentes 

de Estágio, relativa ao Estágio obrigatório ou Estágio não obrigatório, observam a legislação 

vigente, não se constituindo em fato gerador de vínculo empregatício, estando ainda amparada 

por um Regulamento específico, aprovado nos órgãos colegiados superiores. 

A integralização da carga horária do Estágio Supervisionado será realizada de acordo com 

os critérios definidos no Regulamento disponível na IES. 
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2.1.11. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  

Um dos objetivos da Instituição se materializa no oferecimento de condições de ensino e 

aprendizagem que levem à formação de sujeitos capazes de trilhar a carreira escolhida embasadas 

na articulação de um sólido conhecimento teórico aliado ao referencial prático, que lhes permita 

alcançar suas metas e participar ativamente da promoção de um desenvolvimento sustentado no 

âmbito regional.  

O Trabalho de Conclusão de Curso está estruturado para contribuir com o alcance destes 

objetivos, por meio de uma investigação sistematizada que, além de exigir uma visão geral e 

articulada das diferentes áreas envolvidas na formação do estudante, exigirá, igualmente, domínio 

conceitual, teórico e metodológico.  

O supracitado programa envolve aulas, atividades de orientação, experiências 

vivenciadas na organização, pesquisa teórica e empírica, sistematização de coleta, análise e 

tratamento do material reunido, e elaboração de um relatório com características de um TCC 

monográfico, em consonância com o rigor presente no processo investigatório, de caráter 

sistematizado.  

A oferta no currículo de cada curso será de acordo com as exigências das diretrizes 

nacionais curriculares de cada curso 

A integralização da carga horária das Trabalho de Conclusão de Cursos será realizada de 

acordo com os critérios definidos no Regulamento disponível no UNILUS. 

2.1.12. Projetos Integradores  

O UNILUS adota um conjunto de direcionadores institucionais voltados para o 

desenvolvimento da interdisciplinaridade, por meio da elaboração gradativa e continuada de 

Projetos Integradores. Esta estratégia didático-pedagógica está balizada, tendo como diretrizes: 

 Projetos Integradores compreendidos como estratégia metodológica institucional 

para valorização da pesquisa bibliográfica, desenvolvimento de correlações, 

interpretação e pesquisas de campo, promotores da integração entre os docentes e 

entre estes e os discentes.  

 Adoção de Projetos Integradores como componente curricular voltado para o fazer 

discente, dando sentido prático para o referencial teórico trabalhado em cada 

período letivo, em uma perspectiva interdisciplinar. 

 Desenvolvimento de Projetos Integradores ao longo dos cursos de graduação 

visando o desenvolvimento de habilidades de análise crítica, busca pela inovação, 

criatividade e percepção da unicidade do conhecimento, articulando, explorando e 

acelerando mecanismos de correlação de saberes que são desenvolvidos nas 

diversas disciplinas.  

 Planejamento acadêmico com propositura transversal contemplando abordagens 

das relações étnicas e raciais, cultura afro-brasileira e indígena, educação 

ambiental, sustentabilidade, direitos humanos e outras temáticas de formação para 

a cidadania. 

 Projetos Integradores estruturados em fases, conjugadas com o avanço do aluno na 

aquisição do conhecimento, tendo como referência a hierarquização das disciplinas 

na estrutura curricular do curso, com definição prévia da temática a ser explorada 

e da execução, acompanhamento e avaliação de forma compartilhada. 
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 Estruturação do fazer acadêmico mediante ‘trabalho efetivo discente’, configurado 

em um planejamento sistêmico e integrado entre Coordenação e NDE dos cursos 

com os professores vinculados a um mesmo período. 

Neste sentido, o desenvolvimento de Projetos Integradores no referido curso constitui-se 

em uma estratégia de aprendizagem que possibilita aos estudantes o desenvolvimento da visão 

holística, habilidades para solução de situações-problemas, capacitando-os para enfrentamento 

de situações reais no exercício futuro de sua profissão. 

Trata-se de uma condição didática que condiciona o relacionamento entre os diferentes 

objetos de estudo (disciplinas), abordados sob as diferentes perspectivas. Caracterizam-se como 

um instrumento teórico-metodológico e mediador entre discente e atividades de 

pesquisa/iniciação científica, aprimorando o espírito analítico-crítico, a interpretação e produção 

textual, argumentativa e a metodologia de projetos.  

Em síntese, a elaboração gradual de projetos integradores pressupõe 

autodesenvolvimento da capacidade criativa dos discentes, trazendo motivação para o 

autoaprendizado, autodomínio na gestão do tempo e a percepção sobre a importância desse 

trabalho para seu desenvolvimento pessoal, profissional e cidadão. 

2.1.13. Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos 

A UNILUS investe na elaboração de materiais pedagógicos, sobretudo no que diz respeito 

aos documentos oficiais, norteadores das ações institucionais, bem como importantes na 

orientação de toda a comunidade acadêmica. Dentre esses, destacamos:  

 Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Estatuto; 

 Regimento; 

 Projeto Pedagógico dos Cursos; 

 Projeto de Avaliação Institucional; 

 Regulamentos e Planos; 

 Manuais; e 

 Outros 

Destaca-se ainda, com objetivo de aprimorar a capacitação docente e desenvolvimento de 

material didático-pedagógico, o Unilus criou o Núcleo de Apoio Pedagógico e Capacitação Docente 

atuando por meio de atividades de educação permanente e educação continuada. Tem ainda o 

objetivo da elaboração de instrumentos pedagógicos e reflexão por parte dos docentes das suas 

práticas e concepções, visando a fundamentação do seu trabalho e a criação e implementação de 

novas práticas pedagógicas que assegurem o desempenho adequado do processo ensino-

aprendizado. 

O processo didático pedagógico desenvolvido pelos professores é fundamental para a 

formação integral do aluno, propiciando técnicas de aprendizagem, seminários, projetos de 

pesquisas, visitas locais de atividades profissionais nas áreas dos cursos com roteiro de 

observação e relatório, acompanhamento de estágios, estudo do meio, estudo de caso entre 

outros. 
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Vale a pena acrescentar que o emprego dessas técnicas é planejada pelo professor de 

acordo com o objetivo da unidade disciplinar que pretende abordar em sala de aula, sem perder a 

visão global da educação. 

São desenvolvidos materiais de apoio pedagógico como, por exemplo: manual de trabalho 

de Conclusão de Curso, apostilas, lâminas, aulas em Power Point, textos de apoio, os quais ficam 

disponibilizados online no portal de alunos. 

2.1.14. Avanços tecnológicos  

As instituições de ensino fazem uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação, 

(TIC) para mediar as situações de aprendizagem da comunidade acadêmica, como a utilização dos 

ambientes virtuais para postagem de materiais didáticos como textos, apostilas, caderno de 

exercícios e outros. E também para promover a discussão dos estudantes quanto aos conteúdos 

da disciplina nas salas de bate-papo. 

A diversidade de possibilidades que os avanços tecnológicos permitem para melhoria do 

sistema acadêmico é imensa. 

Neste sentido, o UNILUS, dentro dos seus limites estruturais, está oferecendo a todos os 

seus alunos, oportunidade de adaptar-se para as demandas do momento presente, 

disponibilizando seus laboratórios de informática e equipes de apoio para professores e alunos, 

além de contar com recursos do AVA. 

Utiliza o portal para divulgar planos de ensino/aula, para oferecer exercícios e realizar 

avaliações, enquetes, além do quadro de avisos e agenda com orientações, informações sobre 

atividades, datas. 

Entendemos que o uso dos instrumentos técnicos torna possível o aprender a aprender, 

possibilitando um processo de aprendizagem autônomo. 

De acordo com o Professor da USP Gilson Schwartz, criador da Cidade do Conhecimento 

(USP) e curador do festival Games For Change, é muito forte a valorização e promoção da relação 

entre jogos, aprendizado e transformação social em escolas, universidades, áreas do governo e 

empresas. Acredita-se que o avanço da tecnologia nas escolas deverá consagrar valores como 

diversidade, democracia e direitos humanos. 

Na forma de pensar a educação e de praticá-la, o UNILUS busca agir em consonância com 

as rápidas e complexas transformações do mundo atual. Essas mudanças são presenciadas no dia 

a dia do processo de ensino-aprendizagem, especialmente no uso de novas tecnologias de 

informação, de transmissão de conhecimento e de comunicação, que são incorporadas no 

cotidiano acadêmico. Para tanto, o UNILUS implementou no seu fazer educacional ferramentas de 

tecnologia de informação, biblioteca, auditório, secretaria acadêmica, laboratórios, salas e 

gabinetes de professores e em todos os espaços de convívio acadêmicos. 

O UNILUS pretende continuar observando as plataformas de conteúdos destinadas aos 

professores, interessantes pela sua didática. 

Nossa maior contribuição esteja na preocupação de não desvincular a ética da técnica na 

construção de um conhecimento significativo. 
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3. Políticas 

Reafirmando as intenções e compromisso com a efetivação de um projeto educacional 

pautado na conquista de uma formação cientifica de qualidade e na formação humana, o UNILUS 

apresenta suas políticas que, numa ambiência de participação e responsabilidade dos sujeitos 

acadêmicos, buscam a excelência do trabalho desenvolvido. 

As políticas de ensino do UNILUS incentivam a produção do conhecimento com qualidade, 

relacionado com o seu contexto regional e sem perder de vista a formação ética e humanizadora. 

Pode-se destacar a ênfase à formação generalista com caráter problematizador e 

continuado, que permite o desenvolvimento de seus discentes de modo criativo, multidirecional 

e engajado socialmente. Outro aspecto a ser ressaltado é a ênfase à integração durante o percurso 

da aprendizagem. 

Esta integração se configura a partir de inovações metodológicas, avaliação continuada, 

relações teoria-prática e ensino-serviço, interdisciplinaridade e o incentivo a percursos 

curriculares mais abertos, contemplando as atividades complementares 

A IES possui definidas as seguintes políticas de ensino: Graduação, pós-graduação, 

extensão, iniciação – cientifica, Responsabilidade social, Política para a Educação Inclusiva, 

Políticas de avaliação, currículo, de organização e gestão, infraestrutura, pesquisa, de pessoal, 

comunicação e financeira. 

3.1. Conceito  

As políticas de ensino são um conjunto de intenções que se configuram na forma de 

princípios e ações que norteiam e concretizam o processo de gestão e organização didático-

pedagógica dos cursos. Estão amparadas na legislação vigente, no Estatuto, Regimento e no 

Projeto Político-Pedagógico Institucional, constituindo-se nos pressupostos que orientarão e 

definirão ações com vistas a possibilitar a todos os envolvidos, uma educação com qualidade.  

O UNILUS é visto como uma instituição que se constrói no seu relacionamento crítico e 

dialético com a sociedade na qual está inserida. Do ponto de vista do seu compromisso social 

procura contribuir para o desenvolvimento e integração regional gerando e difundindo 

conhecimentos e articulando-se com outros setores da sociedade. 

Isso implica adotar uma concepção pedagógica que propicie o desenvolvimento, de forma 

integrada, das dimensões ensino, pesquisa e extensão e, ao mesmo tempo, contribua para a 

concretização de sua missão e dos princípios de uma instituição educacional. 

As políticas institucionais do UNILUS integrantes do Marco Operacional fundamentam-se 

nas seguintes diretrizes: 

a) Fundamentar-se no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

b) Gerar, transmitir e disseminar o conhecimento, com padrões elevados de 

qualidade; 

c) Promover a integração entre os diferentes níveis e graus de ensino; 

d) Promover a interação permanente com a sociedade e com o mundo do trabalho; 

e) Contribuir, através do processo educacional, para a formação de uma consciência 

ética fundada no aperfeiçoamento intelectual, humanístico e espiritual do cidadão 

e no desenvolvimento de uma capacidade crítica ante a sociedade e o Estado; 
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f) Contribuir para o desenvolvimento científico-tecnológico, econômico, social, 

artístico e cultural, calcados na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais 

do trabalho, na livre iniciativa, no pluralismo político e na solidariedade humana 

para a construção da sociedade; 

g) Possibilitar a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte, a cultura e o saber; 

h) Educar para a conservação e a preservação da natureza, inclusive através de 

projetos de desenvolvimento sustentável; 

i) Desenvolver ações permanentes de modo que um segmento cada vez maior da 

comunidade da região possa usufruir, em todos os campos e níveis do saber, dos 

benefícios das atividades desenvolvidas pelo UNILUS; 

j) Manter a indissociabilidade da tríplice-função: pesquisa, ensino e extensão, sem 

perder de vista sua função social; 

k) Promover e facilitar a cooperação nacional e internacional; 

l) Adotar a flexibilidade como característica de métodos, critérios e currículos, tendo 

em vista o atendimento das peculiaridades regionais e da necessidade de 

integração dos conhecimentos multidisciplinares; 

m) Manter a unidade de patrimônio e administração, a fim de alcançar níveis 

superiores de eficácia e eficiência e um desenvolvimento harmônico do Centro 

Universitário em seu conjunto; 

n) Buscar a racionalidade no uso da infra-estrutura física e dos recursos humanos e 

materiais disponíveis, vedada a duplicação de recursos para fins idênticos ou 

equivalentes; 

o) Formar profissionais empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento, que 

estejam aptos ao exercício profissional competente e à participação no 

desenvolvimento da sociedade em que interagem; 

p) Propiciar condições para a transformação da realidade da região, visando a justiça 

social, com desenvolvimento sustentável; 

q) Funcionar como agente de inovação, com a implantação e apoio a centros de 

serviços e a incubadoras e parques tecnológicos na região de abrangência; 

r) Incentivar projetos sociais, na região de abrangência. 

3.2. Política de Ensino 

No cenário de aceleradas transformações culturais, sociais e científicas da sociedade 

contemporânea, as políticas de ensino do UNILUS têm o papel de formar profissionais capazes de 

entrosamento nas diversas áreas e que estejam aptos a vivenciar e compreender as mudanças 

socioeconômicas e culturais e suas implicações na vida dos indivíduos. Dessa maneira, as políticas 

educacionais da IES apoiam-se em princípios e ações que se concretizam nas propostas dos 

projetos pedagógicos dos cursos através de um currículo integrado e da seleção de conteúdos 

fundamentados nos princípios institucionais. 

Compondo as atividades curriculares, as políticas de ensino articulam-se no processo 

ensino - aprendizagem e na teoria- prática, cuja execução ocorre nas atividades complementares, 

no estágio e na prática profissional, consideradas da maior importância, pois asseguram um 

processo de conhecimento interdisciplinar e aperfeiçoam o processo de aprendizagem através da 

aproximação entre a academia e mundo do trabalho, de modo a formar profissionais com 
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competência para atuar e interferir na melhoria dos modelos e formas de organizações sociais, 

com caráter científico, técnico e cultural. 

A operacionalização das políticas de ensino está em sintonia com os documentos 

institucionais, com as diretrizes curriculares e com os projetos pedagógicos específicos de cada 

curso. Deste modo, os currículos são concebidos como um sistema articulado, permitindo-se que, 

além da transmissão de conhecimentos, o aluno desenvolva habilidades básicas específicas e 

globais, de atitudes formativas, de análise crítica, de percepção profissional, social e humanística. 

Deve ainda, formar uma visão crítica do próprio campo profissional. 

As atividades Complementares permitem o aproveitamento dos conhecimentos 

adquiridos pelo estudante, em atividades de monitoria, iniciação científica, extensão, participação 

em eventos científicos ou culturais ou em programas ou cursos oferecidos por organizações 

empresariais 

O estágio é atividade obrigatória em todos os cursos da Instituição e será realizado ao 

longo dos cursos de graduação. A obrigatoriedade dessa vivência acontece em virtude de se 

entender como imprescindível à formação acadêmica e a iniciação profissional. A prática 

profissional tem por fim proporcionar aos alunos condições para o desenvolvimento de suas 

capacidades e aquisição de habilidades específicas, segundo áreas de atuação. 

A vivência de um currículo integrador e propiciador de experiências multiculturais, 

consiste na concepção de um planejamento dinâmico que articule o conhecimento técnico com a 

formação humana, ética e postura crítica, efetivado por meio de uma metodologia pertinente e 

adequada aos objetivos traçados no processo de aprendizagem. 

Neste cenário é importante a incorporação do processo de avaliação, entendido como 

caráter formativo, processual e contínuo prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, contribuindo para a construção do conhecimento do aluno e sua autonomia 

intelectual. 

O UNILUS vem discutindo a utilização de novos métodos em suas políticas de ensino que 

priorizem espaços de inovação e investigação, além da sala de aula, considerando as 

especificidades de cada curso no seu projeto institucional, considerando diversidades culturais, 

religiosas, políticas, sociais e econômicas presentes no contexto acadêmico, com o objetivo de 

criar um ambiente propício à implementação de práticas pedagógicas inovadoras. 

Em sintonia com os desafios da modernidade os cursos do UNILUS valorizam e promovem 

o desenvolvimento sustentável aliando as ações voltadas para a preservação ambiental aos 

recursos tecnológicos de modo a promover a formação de profissionais preparados e capacitados 

para enfrentar os desafios empresariais atuais, assim como fortalecer o caráter ético nas 

interações socioculturais. 

3.2.1. Ensino de Graduação 

A política de graduação defendida pelo UNILUS envolve os cursos de bacharelado, 

licenciatura e tecnológicos, e corresponde às mudanças exigidas para as instituições de ensino 

superior dentro do cenário nacional e mundial.  

Essa políticas apoiam-se em princípios e ações que se concretizam na proposta político-

pedagógica e técnico científica do UNILUS, com a finalidade de formar profissionais com 
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competência para atuar e interferir na melhoria dos modelos e formas de organizações sociais, de 

modo científico, técnico e cultural. 

A operacionalização das políticas de ensino está em sintonia com os documentos 

institucionais, com as diretrizes curriculares e com os projetos pedagógicos específicos de cada 

curso. Deste modo, os currículos são concebidos como um sistema articulado, permitindo-se que, 

além da transmissão de conhecimentos, o aluno desenvolva habilidades básicas específicas e 

globais, de atitudes formativas, de análise crítica, de percepção profissional, social e humanística. 

Deve ainda, formar uma visão crítica do próprio campo profissional. 

Nesta direção, torna-se imprescindível a interação do UNILUS com a comunidade interna 

e externa, principalmente, em relação aos demais níveis de ensino e aos segmentos organizados 

da sociedade civil, como expressão da qualidade social desejada para o cidadão a ser formado 

como profissional. 

Para os programas da graduação estão direcionadas as seguintes diretrizes: 

 Promoção de ensino, pesquisa e extensão, integrados, sempre que possível; 

 Ampliação e melhoria da infraestrutura principalmente dos ambientes especiais 

relacionados ao ensino, pesquisa e extensão; 

 Flexibilização nas normas de acesso ao ensino superior e desenvolvimento de 

novas modalidades de ensino; 

 Revisão e atualização periódica dos projetos dos cursos de graduação de acordo 

com o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Qualificação e atualização permanente dos docentes via educação continuada com 

estímulo à pós-graduação; 

 Avaliação institucional com base no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, 

considerando seus princípios e objetivos para que sirva de ferramenta de gestão, a 

partir de indicadores elaborados em sintonia com os objetivos da Instituição. 

3.2.2. Ensino a Distância 

A EAD é compreendida como uma modalidade educacional que deve se orientar pelos 

mesmos princípios e políticas institucionais.  

Visando responder às novas exigências sociais de formação, em que as barreiras do tempo 

e do espaço devem ser superadas por meio de processos educacionais flexíveis, o UNILUS 

estabeleceu a EAD como um dos seus eixos estratégicos de atuação. A proposta metodológica para 

EAD procura gerar a cultura de aprender a aprender, privilegiando o aluno como protagonista em 

seu próprio processo de formação.  

O UNILUS se propõe a desenvolver o espírito crítico e a autonomia intelectual, para que, 

por intermédio de uma postura de indagação do questionamento permanente dos fatos, o aluno 

possa ser efetivamente sujeito de sua aprendizagem criando, assim, a autonomia. A autonomia 

significa ser autor da própria fala e do próprio agir, sendo coerente na integração do 

conhecimento com a ação. São diretrizes básicas dessa política: 

 Assegurar a aprendizagem autônoma e associada à experiência; 

 Possibilitar a interatividade pelo uso intensivo das novas tecnologias de 

informação e comunicação; 

 Proporcionar interatividade e feedback imediatos; 
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 Formar comunidades de aprendizagem; 

 Estimular a geração da cultura da educação continuada; 

 Aumentar o acesso ao conhecimento diminuindo barreiras geográficas;  

 Facilitar a aprendizagem flexibilizando espaço e tempo; 

 Utilizar diferentes estratégias pedagógicas, atendendo a diferentes perfis e 

necessidades de desenvolvimento de competências; 

 Criar e disponibilizar serviços técnicos e pedagógicos capazes de responder às 

demandas dos projetos de curso, em sintonia com a proposta de EAD.  

3.2.3. Ensino de Pós-Graduação 

A pós-graduação lato sensu pensada pelo UNILUS deverá refletir a antecipação das 

tendências relativas à especialização em torno das diversas áreas do conhecimento, considerando 

a vivência profissional, o estímulo à prática profissional para um mercado de trabalho que muda 

rapidamente e exige pessoas cada vez mais preparadas. 

Portanto, deverá utilizar o conceito de interdisciplinaridade e proporcionar 

conhecimentos para a construção e gestão de diferenciais competitivos e proposição de valor, 

percursos alternativos de formação, de forma compatível com os avanços científicos e 

tecnológicos. 

O ensino de pós-graduação lato sensu, por sua natureza e sua história, articula atividades 

de pesquisa/iniciação científica e extensão e se constitui em um espaço de formação relevante 

para o mercado de trabalho. Assim, os programas de pós-graduação são implementados 

observando as diretrizes da política nacional de formação de pessoal estabelecidas pelo MEC e 

pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), visando 

contribuir com o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região. 

Desta forma, o UNILUS pretende articular-se com outras instituições universitárias que 

detenham tradição na oferta de pós-graduação, com o objetivo de preparar-se para atuar nesse 

nível de ensino, promovendo oportunidades permanentes para qualificação docente e técnico-

profissional. 

O UNILUS estabelece as principais Diretrizes Políticas a serem seguidas, no que se refere 

à oferta de pós-graduação, quais sejam: 

 Consolidar política de pós-graduação condizente com a sua missão; 

 Identificar áreas preferenciais para implantação de cursos de pós-graduação que 

representem para o UNILUS alternativas inovadoras, aproveitamento das 

potencialidades e afirmação de sua identidade; 

 Contribuir com o desenvolvimento regional e nacional na formação de recursos 

humanos qualificados; 

 Aprimorar as condições de infraestrutura e suporte para o desenvolvimento dos 

programas de pós-graduação; 

 Fortalecer a relação entre a pós-graduação, a iniciação científica, a graduação e a 

extensão; 

 Promover o estabelecimento de relações de cooperação e parceria com programas 

de pós-graduação de outras instituições; 
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 Implementar política de capacitação, em nível de pós-graduação, para docentes e 

funcionários; 

 Implementar mecanismos de acompanhamento e avaliação da pós-graduação. 

3.3. Política para a Pesquisa/Iniciação Científica 

Dentro do projeto acadêmico do UNILUS, a pós-graduação é o resultado do princípio 

integrador dos diversos níveis educacionais e representa o vértice dos estudos, constituindo-se 

num sistema especial de cursos que se propõe a atender as exigências mercadológicas de 

investigação científica como também a capacitação docente. 

Com o intuito de dar visibilidade à produção científica dos alunos e estimular a 

interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento, o UNILUS realiza anualmente a Mostra de 

Trabalhos Acadêmicos e a Jornada de Iniciação Científica, premiando os melhores trabalhos e 

editando os anais em mídia digital. 

O UNILUS estabelece as principais diretrizes políticas a serem seguidas, no que se refere 

pesquisa/iniciação científica, quais sejam: 

 Manter e atualizar periodicamente a sistemática de acompanhamento e avaliação 

permanente de pesquisa/iniciação científica desenvolvida no UNILUS pelo Comitê 

institucional de Iniciação Científica (COIC); 

 Priorizar, nas investigações, problemas locais e regionais que serão estudados e 

interpretados em conexão com o quadro regional e nacional; 

 Aumentar a capacidade de acesso às redes de comunicação e sistemas de 

informação, o acervo da biblioteca, notadamente os periódicos. 

 Estimular as relações interinstitucionais e a formação de redes de pesquisa. 

 Fornecer fomento às atividades de iniciação científica inclusive com oferta de 

bolsas aos alunos da graduação através do Programa Institucional de Iniciação 

Científica; 

 Estimular e manter a atuação dos Núcleos Acadêmicos de Estudos e Pesquisa sob a 

responsabilidade de docentes em tempo integral com o objetivo de incentivar a 

pesquisa e a iniciação científica; 

 Manter o Núcleo de Computação Científica “Nelson Teixeira” NCC – NT órgão 

instrumental que possui a finalidade de programar, apoiar e incentivar a realização 

de pesquisas e projetos de iniciação científica nas suas diversas áreas, dotando de 

instrumentos essenciais aos seus diversos núcleos de estudos, atividades, 

divulgação e publicação, para o crescimento da pesquisa; 

 Manter o funcionamento do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

UNILUS realizando a análise ética e acompanhamento dos projetos de pesquisa com 

Seres Humanos desenvolvidos no UNILUS. 

 Ampliar a Revista UNILUS Ensino e Pesquisa, Revista científica para publicação de 

artigos desenvolvidos por docentes e discentes do Centro Universitário Lusíada e 

de outras instituições de todo o país. 

 Estudar mecanismos relativos ao apoio docente na captação de fomento externo 

para suporte dos projetos de pesquisa e iniciação científica; 

 Manter no Plano de Carreira Docente o incentivo financeiro e de progressão 

funcional para estimular a formação de pesquisadores para a Instituição; 
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 Continuar estimulando a participação de professores e alunos em eventos 

nacionais e internacionais, divulgando trabalhos de produção científica e 

acadêmica; 

 Atuar no sentido de assegurar a publicação de artigos, obras e demais materiais 

científicos produzidos no âmbito da Instituição; 

3.4. Política para a Extensão 

O Plano Nacional de Extensão Universitária, elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e pela Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação conceitua a Extensão Universitária como o processo educativo, cultural e 

científico que articula o Ensino e a Iniciação Científica de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade.  

Além de instrumentalizar o processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho 

interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. 

A extensão universitária, como um processo educativo que se expressa na relação 

transformadora do UNILUS com a sociedade é uma via de mão dupla, na qual é possível 

estabelecer a práxis de um conhecimento acadêmico, ao mesmo tempo em que oportunizará aos 

docentes e discentes um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 

conhecimento. 

A extensão se realiza como prática social e, portanto, será marcada fortemente pela 

inserção no contexto social e cultural. Este, por sua vez, está em constante movimento, em 

permanente interação com diferentes situações e distintos modos de produção da existência. 

A Extensão no UNILUS comporá as seguintes características: 

 Difusão e socialização do conhecimento detido pelas atividades de ensino e 

pesquisa 

 O conhecimento da realidade da comunidade em que o UNILUS está inserido. 

 A possibilidade de diagnosticar as necessidades de pesquisas em outras áreas. 

 A prestação de serviços e assistência à comunidade do entorno. 

 O fornecimento de subsídios para aprimoramento curricular e criação de novos 

cursos. 

 A oferta de subsídios para aprimoramento das diretrizes e infraestrutura 

institucional para a extensão e integração com o ensino e a iniciação científica. 

 As possibilidades de integração da IES com a comunidade local e regional, 

abrangendo o diálogo, a ação de mão-dupla, a troca de saberes. 

 As condições para a comunidade acadêmica conhecer a problemática nacional, 

atuando na busca de soluções efetivas. 

A política de extensão transforma em atividades integradas os projetos acadêmicos e as 

ações de assistência, bem como outras ações realizadas junto à comunidade. As diretrizes que 

norteiam a Extensão são: 

 Consolidar o programa de extensão, incluindo áreas temáticas, linhas de extensão, 

projetos, cursos, eventos e prestação de serviços ampliando as atividades 

extensionistas. 
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 Curricularizar as atividades de extensão nos projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação; 

 Articulação com a sociedade, por meio de ações de extensão desenvolvidas por 

discentes e docentes em parceria com entidades e instituições da sociedade civil 

organizada e órgãos governamentais.  

 Construção da cidadania do estudante, por meio do conhecimento e da interação 

com situações desafiadoras da realidade social. 

 Aproximação entre os currículos de formação profissional e a realidade social. 

 Estímulo à problematização como atitude de interação com a realidade. 

 Estímulo à experimentação de novas metodologias de trabalho comunitário ou de 

ação social. 

 Desenvolvimento de uma atitude questionadora diante dos desafios impostos pela 

realidade social. 

 Identificação de produtos e processos adequados aos interesses e demandas da 

comunidade. 

 Identificação de tendências e vocações regionais. 

 Estimulação dos processos de aprendizagem em temáticas relevantes para a 

comunidade, por meio da articulação entre a produção do conhecimento e 

desenvolvimento social. 

 Identificação e incentivo à formação de grupos empreendedores, com vistas à 

geração de renda e melhoria da qualidade de vida. 

 Ampliar as atividades de extensão voltadas para a terceira idade. 

 Ampliar o estabelecimento de parcerias com organizações públicas e privadas para 

o desenvolvimento de projetos sociais. 

 Regulamentar as atividades de extensão em documento próprio, aprovados nos 

órgão colegiados. 

 

 

3.5. Política de Difusão da Produção Acadêmica Docente 

O UNILUS apoiará a participação do seu corpo docente em eventos científicos e 

acadêmico, concederá auxílio para os docentes participarem de congressos, seminários, simpósios 

e eventos similares, em sua área de atuação, de acordo com o plano de capacitação docente e 

disponibilizará infraestrutura para que os docentes imprimam ou editem suas produções 

científicas. 

A produção científica, técnica, pedagógica e cultural do corpo docente tem como objetivos: 

 Incentivar docentes e discentes à prática da pesquisa científica; 

 Aprimorar a mentalidade científica, crítica e investigativa dos docentes com 

potencial para a dedicação à pesquisa científica; 

 Avaliar o padrão de qualidade dos projetos propostos para investigação no âmbito 

do UNILUS; 

 Supervisionar o trabalho de orientação dos docentes pesquisadores no sentido de 

garantir os níveis de qualidade dos projetos e do atendimento oferecido aos 

bolsistas de iniciação científica; 
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 Criar os mecanismos necessários e as condições de execução das investigações 

científicas; 

 Supervisionar a elaboração e avaliar o padrão de qualidade dos materiais, frutos 

das investigações que se desenvolvam na Instituição, que se destinem à publicação 

e/ou à apresentação em eventos científicos em nome do UNILUS. 

3.6. Política para a Organização e a Gestão 

A organização institucional abrange a gestão acadêmica e administrativa sob os aspectos 

estratégico, tático e operacional. Expressa a missão e a vocação da instituição, de forma a conduzir 

cada área, curso ou setor para o atendimento dos objetivos institucionais. 

Na gestão acadêmica pretende manter organizados os cursos e programas de pós-

graduação, observando os direcionamentos das instâncias de decisão e a legislação educacional, 

criando condições adequadas para oferta e continuidade das atividades de ensino, iniciação 

científica e extensão.  

A dimensão acadêmica reúne ainda um conjunto de fatores estruturais como a gestão da 

infraestrutura física e tecnológica, e a gestão dos profissionais especializados nas áreas de atuação 

dos cursos e programas de pós-graduação.  

A gestão administrativa, voltada para o gerenciamento de pessoas, setores e serviços, 

responderá sobre as decisões de caráter financeiro e estratégico da instituição pautada na 

competência, respeito e atendimento a legislação vigente. 

A organização e a gestão do UNILUS são realizadas por meio da integração dos órgãos 

deliberativos da administração superior, dos órgãos executivos e pela administração básica e são 

regidas pelas diretrizes que seguem: 

 Aprimorar a gestão organizacional; 

 Institucionalizar práticas de planejamento e gestão estratégicos; 

 Maximização das oportunidades e minimização das ameaças e os riscos ao longo de 

sua trajetória, revendo processos e planos de atuação quando for necessário; 

 Adotar o planejamento institucional como meio de implementar processos 

eficientes e efetivos de gestão; 

 Atualizar a infraestrutura dos serviços de redes e sistemas de informação; 

 Fortalecer o compartilhamento responsável de equipamentos/áreas da 

comunidade acadêmica; 

 Criar uma infraestrutura para a preservação de arquivos e bens culturais; 

 Definir critérios de ocupação do espaço físico, garantindo racionalização e 

humanização das atividades de ensino, Iniciação Científica, extensão e de 

convivência; 

 Estabelecer critérios para uso dos recursos assegurando os princípios da 

sustentabilidade. 

3.7. Política para a Gestão de Pessoas 

Os procedimentos de gestão no âmbito das instituições de ensino contribuem para 

aproximar e articular a comunidade acadêmica, de forma democrática, assegurando a existência 
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de órgãos colegiados deliberativos e executivos, dos quais participam os representantes de todos 

os segmentos. 

A gestão de pessoas no âmbito organizacional de uma instituição de ensino requer 

analisar vários fatores. A valorização do capital humano é uma das premissas que o UNILUS se 

propõe a incluir em sua política de gestão de pessoas. 

Essa valorização segundo Chiavenato (2006, p. 221) “na era da informação, o recurso mais 

importante deixou de ser o capital financeiro para ser o capital intelectual, baseado no 

conhecimento”. 

O UNILUS entende que para ser uma organização bem-sucedida necessitará valorizar o 

conhecimento técnico e profissional de seu corpo social (docentes e técnico-administrativos) com 

incentivos para a permanência desses na Instituição. 

Para tanto a Instituição concebeu em sua política de gestão de pessoas os seguintes 

princípios norteadores: 

 Apoio e motivação para a capacitação acadêmica e profissional do corpo social, 

aprimorando os instrumentos e as estratégias de atuação nos processos de 

trabalho; 

 Atualização periódica das ferramentas e dos recursos para o desenvolvimento do 

trabalho laboral, em conformidade com os avanços tecnológicos; 

 Estímulo à manifestação de atitudes proativas em todos os setores da Instituição; 

 Incentivo à participação dos profissionais na implementação de suas tarefas, 

instrumentalizando-os para o exercício de suas funções; 

 Otimização dos recursos humanos necessários ao cumprimento dos objetivos 

institucionais, por meio do provimento e da distribuição equilibrada da força de 

trabalho disponível na Instituição, e da promoção de melhorias das condições de 

trabalho; 

 Atendimento à política salarial valorativa do colaborador, coerente com a sua 

qualificação profissional e com as condições do mercado de trabalho. 

3.7.1. Corpo Docente 

O UNILUS entende que a capacitação docente é um dos pilares da melhoria da qualidade 

do ensino e do aperfeiçoamento didático-pedagógico dos cursos de graduação e pós-graduação. 

Nessa perspectiva, o UNILUS investe no aprimoramento técnico e pedagógico de seus professores, 

desde que cumpram duas condições básicas: enquadrem-se nas áreas prioritárias definidas pela 

própria Instituição e estejam respaldadas pelos aspectos legais inerentes à questão. O Plano de 

Capacitação Docente (PCD) é o instrumento empregado para definir e apresentar as políticas, as 

diretrizes e as metas institucionais de capacitação do quadro docente, bem como as áreas 

prioritárias para investimento nesse sentido. 

A Instituição reserva para esse quadro funcional, todo o aporte físico e material para que 

esses tenham condições salutares de desenvolverem suas funções. 

As diretrizes políticas que integram a gestão do corpo docente são: 

 Busca, desenvolvimento e retenção de talentos; 

 Operacionalização do PCD que contém as regras de ingresso, progressão, direitos e 

deveres dos docentes; 



 

PLANO DE DESENVIOLVIMENTO 

 INSTITUCIONAL (PDI) 

2019-2023 

 

| PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI 84 
‘ 

 Seleção de profissionais já titulados e disponíveis no mercado, mediante chamada 

por edital, concurso ou outro expediente; 

 Priorização da qualificação de recursos humanos auxiliando seus docentes a 

identificar programas de Mestrado e ou Doutorado para se qualificarem com os 

apoios e auxílios previstos no PCD; 

 Estabelecimento de mecanismos de interação estratégica entre o Plano de 

Capacitação e os mecanismos oficiais e institucionais de avaliação, possibilitando 

intervenções mediadas por relatórios fidedignos; 

 Fomento e incentivo à participação dos docentes da Instituição em atividades 

internas e externas de formação, capacitação, aprimoramento e ressignificação, 

desde que os mesmos sejam de interesse institucional; 

 Racionalização dos quantitativos de docentes, concentrando e disponibilizando 

maior volume de horas-aula para cada docente, dentro dos limites possíveis e 

viáveis, valorizando e aumentando os ganhos remuneratórios e os níveis de 

satisfação; 

 Realização do ingresso mediante seleção de provas e títulos nas categorias da 

carreira com enquadramento nos níveis determinados no Plano de Gestão e 

Carreira; 

 Valorização da experiência docente e a produção científica como instrumentos de 

avaliação de desempenho do corpo docente; 

 Estabelecimento de programas de aperfeiçoamento que garantam que as práticas 

pedagógicas serão inovadoras e coerentes com a proposta pedagógica dos cursos e 

programas de pós-graduação; 

 Disponibilização de ambientes adequados para o desenvolvimento das atividades 

didáticas e pedagógicas dos docentes. 

3.7.2. Corpo Técnico-administrativo 

Quanto ao pessoal técnico-administrativo, verifica-se o empenho em propiciar um 

ambiente efetivo de condições estimuladoras para o integral aproveitamento das potencialidades 

de todos os funcionários operacionais, gerenciais e administrativos propriamente dito, 

oferecendo-lhes um plano de benefícios e uma política salarial condizente com as atribuições do 

cargo e qualificação, dentro de critérios reais do mercado de trabalho atual. 

A política de capacitação do corpo técnico-administrativo inclui o incentivo à 

continuidade de estudos, ou seja, educação básica, treinamento, acesso ao nível superior e pós-

graduação e atualização profissional para o exercício da cidadania. 

As diretrizes básicas da política de capacitação do corpo técnico-administrativo, no 

UNILUS são: 

 Desenvolver programa de qualificação, capacitação e desenvolvimento gerencial, 

em todos os níveis, tendo em vista seu caráter determinante para o desempenho da 

atividade universitária, buscando padrões compatíveis com as exigências de uma 

Instituição inovadora e participante; 

 Capacitar o corpo técnico-administrativo, promovendo o aperfeiçoamento e a 

reciclagem de conhecimentos; 
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 Elaborar cronograma de capacitação e treinamento do pessoal administrativo do 

nível técnico e operacional, revisando-os periodicamente; 

 Selecionar profissionais já titulados e disponíveis no mercado, mediante chamada, 

concurso ou outro expediente; 

 Incentivar a formação continuada do corpo técnico-administrativo; 

 Ofertar cursos voltados à atuação específica; 

 Ofertar cursos de relações interpessoais para o bom desempenho profissional; 

 Estimular a participação em eventos sociais, culturais e científicos promovidos pela 

instituição e outras entidades; 

 Propiciar atualização de conhecimentos na área da informática; e     

 Alcançar e manter, em nível de excelência, a formação e a qualificação profissional 

do corpo técnico-administrativo do UNILUS. 

As diretrizes básicas da política de avaliação de desempenho e de progressão na carreira 

do corpo técnico-administrativo no UNILUS são: 

 Selecionar e manter profissionais com perfil que contemple características de 

liderança; inovação no desempenho das funções; empatia; postura democrática; 

predisposição à formação contínua; 

 Implementar o Plano de Carreira do Pessoal Técnico e Administrativo adequando-

o à realidade de mercado e de gestão; 

 Potencializar e desenvolver os indivíduos enquanto pessoas e profissionais para 

que busquem, além dos limites institucionais, a sua própria realização; 

 Manter o quadro técnico-administrativo dimensionado segundo as 

responsabilidades e necessidades do desenvolvimento da instituição; 

 Estabelecer os critérios de progressão funcional, fundamentando-os no estímulo à 

qualificação e ao desempenho; 

 Assegurar para fins de ascensão os critérios de disponibilidade de vaga, 

qualificação e desempenho. 

3.7.3. Corpo Discente 

O corpo discente do UNILUS é constituído por alunos matriculados em curso de 

graduação, cursos de extensão e aperfeiçoamento profissional e programas de pós-graduação.  

A Instituição compreende que o atendimento aos discentes faz parte de uma política 

institucional que preze pelas condições essenciais de atendimento, como o planejamento, 

acompanhamento, incentivo e encaminhamentos quando for o caso. 

Aos discentes são disponibilizados ambientes para integração social, com espaços de 

convivência e de recreação, bem como ambientes para que a organização estudantil possa 

participar nas decisões da Instituição. 

Considerando que o processo seletivo é uma oportunidade de inserção dos estudantes na 

Instituição, esse será consolidado por acompanhamento a partir do ingresso, com programas 

efetivos para garantir a permanência dos estudantes até o término dos cursos. 

Destacam-se as seguintes diretrizes gerais de atendimento aos discentes: 
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 Atendimento e apoio aos discentes considerando a diversidade cultural e social, 

desde o processo seletivo, articulando a escolha da aferição da intelectualidade dos 

candidatos, com métodos e técnicas avançadas de mensuração da aprendizagem; 

 Integração dos sistemas de apoio aos discentes, considerando que as necessidades 

do ser humano são complexas e passiveis de alterações, resultando quase sempre 

em diversidades, sendo necessário que a Instituição atue de forma flexível e 

imparcial, mas sem prejuízos aos objetivos institucionais em relação à formação 

profissional dos egressos. 

3.7.3.1. Acesso, Seleção e Permanência 

O UNILUS desenvolve políticas de apoio e relacionamento com os estudantes, por meio da 

promoção, execução e acompanhamento de programas e projetos que contribuam para a 

formação dos estudantes, proporcionando-lhes condições favoráveis à integração e desempenho 

acadêmico, assim como, propõe-se a adotar mecanismos de recepção e acompanhamento dos 

estudantes, criando condições para o acesso e permanência na Instituição.  

As diretrizes que abrangem a política de acesso, seleção e permanência dos estudantes 

são: 

 estimular a participação estudantil nas atividades de ensino, extensão e iniciação 

científica; 

 implantar programas de nivelamento, atendimento psicopedagógico e apoio 

financeiro (bolsas); 

 garantir apoio necessário à plena realização do estudante como universitário 

(acadêmico, cultural, social e político); 

 desenvolver mapeamento do desempenho acadêmico dos estudantes (baixo 

rendimento, evasão escolar, tempo médio de conclusão de curso), entre outros, 

visando identificar possíveis lacunas em busca da melhoria das práticas educativas. 

3.7.3.2. Programa de Nivelamento 

O Nivelamento é uma Política de Atendimento ao Discente exigida pelo Ministério de 

Educação (MEC). Também é um estímulo à permanência do aluno e ao contínuo acompanhamento 

psicopedagógico. 

O UNILUS conta com um programa de nivelamento com o objetivo de proporcionar ao 

discente uma ruptura em relação ao seu processo de ensino-aprendizagem. Objetiva incentivá-lo 

a desenvolver a autoaprendizagem, análise e resolução de problemas, além de sanar eventuais 

deficiências de aprendizagem adquiridas ao longo da formação na educação básica. 

Para esse programa será disponibilizado material didático, orientação acadêmica, 

monitoria e aperfeiçoamento pedagógico dos docentes. A metodologia utilizada será aulas 

expositivas, Internet, debates, dinâmica de grupo, exercícios práticos e atividades extraclasse.  

A política que norteia as atividades de nivelamento tem como base as seguintes diretrizes: 

 Estabelecer ações para a política de nivelamento a partir do conhecimento do perfil 

socioeconômico do estudante; 

 Estabelecer um processo capaz de permitir que o estudante tenha o seu perfil 

redefinido, aprimorado, condição fundamental para o alcance da competência 

acadêmica; 
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 Implementar ações voltadas para a oferta de disciplinas especiais, orientadas para 

as maiores dificuldades apontadas pelos alunos e atividades direcionadas a 

mudanças comportamentais; 

 Propiciar ao estudante conhecimento básico em disciplinas que se constituem em 

pré-requisitos aos seus estudos universitários; 

 Provocar modificações da atitude do estudante em relação ao processo de ensino-

aprendizagem; 

 Desenvolver a capacidade de análise e de resolução de problemas. 

3.7.3.3. Programa de Atendimento Psicopedagógico 

O Programa de Atendimento Psicopedagógico tem o propósito de oferecer ao estudante 

um espaço para que possa expressar suas dificuldades e problemas advindos de fatores internos 

ou externos às atividades escolares que causem algum prejuízo, resultando muitas vezes na 

desistência ou na diminuição do rendimento escolar. Esse serviço contará com a colaboração de 

uma equipe composta por especialistas na área, com as seguintes diretrizes: 

 identificar e minimizar os problemas de ordem psicológica ou psicopedagógica que 

interfiram na aprendizagem; 

 analisar semestralmente os resultados da Avaliação do Desempenho Docente e 

Autoavaliação do Aluno, detectando necessidades de apoio dos estudantes; 

 analisar semestralmente os dados estatísticos referentes ao rendimento escolar 

dos estudantes nas disciplinas, buscando detectar os focos de retenção, tendo em 

vista ações de apoio; 

 encaminhar para o serviço de psicologia quando necessário. 

3.7.3.4. Apoio Financeiro 

O UNILUS, oferece um programa de bolsa de estudos visando promover o acesso e a 

permanência na perspectiva da inclusão social e democratização do ensino, assegurando aos 

estudantes igualdade de oportunidade no exercício das atividades acadêmicas. 

Neste sentido, contribui para a melhoria das condições econômicas, sociais, políticas, 

familiares, culturais, físicas e psicológicas dos estudantes e para a melhoria do desempenho 

acadêmico, buscando prevenir e minimizar a retenção, a reprovação e a evasão escolar. 

Para reduzir os efeitos das desigualdades socioeconômicas e culturais, o UNILUS 

disponibiliza mecanismos, ampliando, assim, a formação integral dos estudantes, estimulando e 

desenvolvendo a criatividade, a reflexão crítica, as atividades e os intercâmbios de caráter 

cultural, artístico, científico e tecnológico. 

A política de Bolsas de estudos do UNILUS abrange todos os cursos oferecidos 

obedecendo ao que segue: 

 Equidade: igualdade de condições para acesso e permanência no programa de 

bolsas; 

 Formação Integral: divulgação direcionada ao desenvolvimento integral dos 

estudantes; 

 Democracia: garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à 

comunidade estudantil; 
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 Cidadania: orientação humanística e preparação para o exercício pleno da 

cidadania; 

 Inclusão Social: defesa da justiça social e eliminação de todas as formas de 

preconceitos; 

 Ética e Diversidade: pluralismo de ideias e reconhecimento da liberdade como 

valor ético central; 

 Atividades Articuladas: integração com as atividades fins da Instituição: Ensino, 

Iniciação Científica e Extensão. 

3.7.3.5. Apoio à participação em projetos  

A participação dos estudantes nas atividades acadêmicas de ensino, iniciação científica e 

extensão têm o apoio e o incentivo do UNILUS no que se refere ao desenvolvimento de projetos 

de iniciação científica e de responsabilidade social e outras que se formularem como significativas 

para sua formação.  

A Instituição elege para a política de apoio ao corpo discente as seguintes diretrizes: 

 estabelecer programas de incentivos cultural, desportivo, recreativo e social aos 

seus estudantes de forma institucionalizada; 

 estabelecer parcerias, convênios com entidades públicas e privadas para obtenção 

de estágios e bolsas de estudo, com vistas ao treinamento e à melhor formação de 

seus estudantes; 

 estabelecer a representação estudantil nos órgãos colegiados, assegurando o 

direito a voz e voto, conforme o disposto no Estatuto/Regimento; 

 apoiar a participação dos discentes em eventos científicos e culturais internos e 

externos; 

 estabelecer programa de acompanhamento pedagógico. 

3.7.3.6. Acompanhamento ao Egresso 

Estender as relações do UNILUS para além do tempo da formação profissional é dar 

continuidade a uma história comum que começa no curso de graduação, mas não termina com a 

diplomação do aluno, segue com sua integração profissional na sociedade. É para isso que o 

UNILUS faz educação superior, para formar cidadãos profissionais, comprometidos com o 

desenvolvimento do país e com a construção de uma sociedade mais justa. 

A Instituição tem como preocupação constante manter-se suficientemente qualificada 

para não frustrar os seus discentes, oferecendo formação adequada e condizente com as diretrizes 

pedagógicas. 

Em função disso, o UNILUS detém um plano de acompanhamento de egressos que se 

constitui, basicamente na avaliação dos egressos com o intuito obter os resultados práticos de 

seus cursos. A partir dessa avaliação, cada curso poderá analisar a necessidade de alteração e/ou 

atualização das ementas e conteúdos programáticos das disciplinas. 

As diretrizes básicas da política de acompanhamento do egresso são: 

 Manter os registros atualizados de alunos egressos; 

 Avaliar o desempenho da instituição, através da pesquisa de acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 
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 Promover o intercâmbio entre ex-alunos; 

 Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras direcionadas a 

profissionais formados pela Instituição; 

 Condecorar os egressos que se destacam nas atividades profissionais; 

 Divulgar permanentemente a inserção dos alunos formados no mercado de 

trabalho; 

 Divulgação de concursos e ofertas de emprego em sua área de atuação; 

 Oferecer descontos para a educação continuada dos egressos nos cursos de pós-

graduação, extensão e para realização de um novo curso superior. 

3.7.3.7. Intercâmbio 

As demandas provocadas pela globalização, que exigem profissionais com visão que 

ultrapasse as fronteiras de suas IES e de seus países, é um dos fatores que motivaram o incremento 

do intercâmbio. 

Neste prisma, a UNILUS implementará política de intercâmbio institucional com a 

finalidade de ampliar a experiência acadêmica dos estudantes e docentes, bem como de seus 

colaboradores, facilitando-lhes a oportunidade de conhecer novas realidades e buscar o 

enriquecimento de sua formação acadêmica.  

A política que norteia os programas de intercâmbio interinstitucional tem como base as 

seguintes Diretrizes: 

 promover a cooperação interinstitucional universitária por meio do ensino, 

pesquisa/iniciação científica e extensão; 

 conscientizar e estimular a comunidade acadêmica para inscrever-se em 

intercâmbios internacionais e nacionais; 

 promover o intercâmbio com instituições congêneres, nacionais e internacionais; 

 estimular à inovação tecnológica, ao intercâmbio e à divulgação científica, 

tecnológica, cultural e artística; 

 manter intercâmbio com instituições científicas incentivando os contatos entre 

pesquisadores e ao desenvolvimento de projetos comuns. 

3.8. Política para a Comunicação 

A política de comunicação interna e externa do UNILUS tem como objetivo atender os seus 

mais diversos segmentos de públicos e promover maior comprometimento e envolvimento com 

a sua comunicação. Desta forma, a regra básica da excelente comunicação é pronunciar-se com 

clareza e objetividade alinhada à transparência e cordialidade nos relacionamentos. 

Para a comunicação, serão desenvolvidas ações visando à difusão da imagem da 

instituição, a qualidade da informação e a facilidade de distribuição das informações entre os 

setores da Instituição, assim como coleta informações para nortear a gestão institucional. 

O portal institucional na internet reunirá as informações sobre os serviços educacionais 

prestados, bem como disponibilizará à comunidade acadêmica o autoatendimento, facilitando a 

interação com os sistemas acadêmicos e de controle administrativos da Instituição. 

Outro canal de comunicação que será implantado é a ouvidoria. Sua finalidade é a 

integração entre a comunidade acadêmica, sociedade e a Instituição, para dar soluções imediatas 
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e conciliadoras e ao mesmo tempo ser fonte de informações sobre a Instituição, cursos, programas 

e serviços ofertados. 

Além dos citados as informações serão amplamente difundidas utilizando-se as mídias 

locais (Rádio, TV, Jornal) e internamente, reuniões, murais de aviso, Internet, Intranet, Correio 

Eletrônico, Twitter, Jornal Impresso ou Virtual, cartazes, folders, dentre outros. 

Neste sentido, o processo de comunicação interna e externa abrangerá as seguintes 

diretrizes: 

 promover a comunicação com a sociedade, mantendo coerência com as ações 

constantes nos documentos oficiais e de gestão; 

 implantar ações de comunicação que promovam a interação institucional que 

valorizem a prática da responsabilidade social e da cidadania, a oferta de serviços 

educacionais sintonizados com as necessidades regionais;  

 adotar procedimentos de comunicação alinhando todos os setores e áreas, 

atendendo a comunidade por meio da socialização dos conhecimentos construídos, 

utilizando recursos como cursos, capacitações, atendimentos, eventos entre outros;  

 planejar a comunicação mediante escolha adequada das ferramentas que melhor 

se adaptem aos objetivos de cada processo de comunicação, em sala de aula, no 

desenvolvimento das atividades extraclasse, no atendimento docente e discente e 

na atuação dos órgãos de apoio; 

 utilizar a comunicação de forma proativa dos canais de comunicação da Instituição 

e parcerias; 

 atualizar de forma continuada a divulgação das informações contidas nos 

documentos institucionais (regulamento da ouvidoria, manual do aluno, atas de 

reuniões e outros ordenamentos institucionais). 

3.9. Responsabilidade social da instituição 

A ideia de instituições de ensino voltadas para a realidade social e, envolvidas com 

problemas sociais surgiu na segunda metade do século XX. A função social do ensino superior 

consiste em desenvolver o processo de socialização dos conhecimentos numa perspectiva de 

estabelecer a interação com a sociedade.  

Partindo deste entendimento, a política de responsabilidade social do UNILUS estará 

intensamente vinculada à sua política de extensão, como um dos pontos de apoio da existência 

universitária, associada ao ensino e à pesquisa/iniciação científica. No seu cotidiano estimulará 

iniciativas que unam, de forma coesa e eficaz, ações que se revelem concomitante na formação 

profissional de indivíduos e em benefícios de caráter social. 

As diretrizes políticas para a responsabilidade social abrangem: 

 oferecer educação comprometida com a ética, a cidadania, o conhecimento e o 

atendimento às necessidades contemporâneas locais e regionais; 

 promover a inserção do estudante na sociedade através do trabalho solidário, 

possibilitando o desenvolvimento da responsabilidade social do cidadão no âmbito 

local e regional; 

 prestar serviços de extensão na área vocacional do UNILUS colaborando com a 

qualidade de vida das pessoas, contribuindo com a inclusão social, a defesa dos 
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direitos humanos, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e 

do patrimônio cultural; 

 estabelecer relações permanentes do UNILUS com prefeituras, empresas e ONGs 

para promover educação continuada, visando ao aprimoramento e atualização dos 

profissionais da região; 

 estabelecer relações de parceria com organizações e setores das comunidades e 

instituições e empresas; 

 realizar semanas, palestras, fóruns, cursos de extensão e pós-graduação para 

transferência de conhecimentos de relevância social; 

 criar projetos interdisciplinares, com base em pesquisa de campo e propor ações 

com vistas à melhoria das condições de vida e bem-estar dos moradores da região; 

 Abrir programas e elaborar projetos institucionais voltados para o acesso da 

comunidade geral às suas instalações, se inserindo como um ponto de referência 

regional para a realização de eventos públicos e privados de interesse da 

coletividade. 

3.9.1. Políticas para educação inclusiva e acessibilidade 

Reconhecendo que o papel social da educação superior, atualmente, envolve ultrapassar 

os limites do compromisso tradicional com a produção e a disseminação do conhecimento e 

cumprindo seu papel de instituição socialmente responsável a universidade tem efetivado ações 

de inclusão educacional e de acessibilidade para atender a diversidade dos alunos que a 

frequentam. A Educação Inclusiva assegura não só o acesso do aluno com necessidades especiais 

à educação superior, mas também promove condições plenas de participação e de aprendizagem 

a todos os estudantes, tendo em vista o direito de todos à educação e à igualdade de oportunidades 

de acesso e permanência bem-sucedida. 

Para se tornar inclusiva, a sociedade brasileira contemporânea tem procurado atender às 

necessidades de todos os seus membros, pois incluir significa rejeitar preconceitos, 

discriminações, barreiras sociais, culturais ou pessoais e respeitar as necessidades próprias das 

pessoas com deficiência, possibilitando-lhes acesso a serviços públicos, bens culturais e artísticos 

e produtos decorrentes do avanço social, político, econômico, científico e tecnológico. Pessoas que 

apresentam impedimentos de curto ou longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, quando em interação com barreiras de diversas naturezas, podem ter obstruída a sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.  

Nesse sentido, a perspectiva do direito à educação para todos envolve o acesso à educação 

digna e de qualidade, com o alcance da plena cidadania, o respeito e a inclusão, não se podendo 

excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça, sexo, cor, idade, deficiência ou qualquer 

outro condicionante que a coloque em condição de vulnerabilidade social. 

Através do atendimento educacional especializado, com a disponibilização de serviços e 

recursos e a orientação dos alunos e professores quanto à sua utilização no processo de ensino e 

aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular, a Educação Inclusiva garante o acesso de 

alunos que necessitam de atendimento diferenciado na educação superior. Geralmente, esses 

alunos apresentam uma maneira peculiar de lidar com o saber ou necessitam de recursos 

adicionais para viabilizar seus processos de participação e aprendizagem nos espaços 

educacionais. 
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Partindo do entendimento de que todos são capazes de aprender e que os espaços 

heterogêneos são mais propícios e desafiadores para a construção de conhecimentos, a adoção de 

práticas educacionais inclusivas exige das instituições novos posicionamentos e procedimentos 

de ensino baseados em novas concepções e práticas que acompanhem os avanços conceituais e 

teóricos oriundos das teorias educacionais. Para uma educação na perspectiva da inclusão os 

sistemas de ensino devem organizar condições de acesso a espaços, recursos pedagógicos e 

comunicação possibilitadores de aprendizagem e valorização das diferenças, de forma a atender 

as necessidades educacionais de todos os alunos. 

Tendo em vista que a educação superior é um importante meio para a produção do 

conhecimento científico e para o avanço tecnológico da sociedade, a universidade é um espaço de 

construção e trocas de conhecimento, além de convívio social. É um local de produção de 

conhecimento onde as práticas inclusivas precisam estar presentes, sendo imprescindível o 

preparo do profissional que atua diretamente com as pessoas com necessidades especiais, assim 

como a organização das ações dessas práticas. 

Responsável pela promoção da cidadania, com o dever de oportunizar e incentivar uma 

educação inclusiva, para todos, é importante que a universidade programe ações educativas para 

o atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais. Dessa forma, a 

universidade deve programar ações para o atendimento educacional de pessoas com 

necessidades educacionais especiais, que incluem alunos com dificuldades no campo da 

aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de 

características como altas habilidades, superdotação ou talentos. 

Toda a comunidade acadêmica deve ser preparada para receber alunos com necessidades 

educacionais especiais, principalmente professores, em função da diversidade no 

comprometimento das especificidades das pessoas com necessidades especiais de diferentes 

grupos que fazem parte do contexto e da realidade do cotidiano acadêmico e que os professores 

devem enfrentar. No contexto do ensino superior inclusivo, o professor tem uma postura ativa, 

dialética, política e ética, está comprometido permanentemente com a vida dos alunos, assim 

como com a sua autonomia, e oportuniza espaços onde a liberdade pode ser exercida de forma 

criativa e espontânea. 

A prática docente inclusiva no ensino superior, frente a alunos com necessidades 

educacionais especiais, envolve ações compartilhadas capazes de orientar o professor na 

formação de sujeitos, na valorização da diversidade, no reconhecimento e no respeito a diferentes 

identidades e no aproveitamento dessas diferenças para beneficiar a todos. Desta forma, a UNILUS 

deve instituir políticas de inclusão e remover ações de exclusão, valorizando ações pautadas no 

respeito à diversidade, com investimento em materiais pedagógicos, em qualificação de 

professores, em infraestrutura adequada para ingresso, o acesso e a permanência e a participação 

de alunos com necessidades educacionais especiais, estando atenta a qualquer forma 

discriminatória. 

O estabelecimento de uma política de acessibilidade voltada à inclusão plena dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais e/ou mobilidade reduzida, envolve o 

planejamento e a organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade 

arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e 

pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de 

todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. Tendo em vista que a 
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acessibilidade pressupõe medidas que vão além da dimensão arquitetônica e abrange a 

articulação dos princípios e dos valores que estão subjacentes à formulação das políticas e das 

práticas institucionais no âmbito pedagógico e da gestão, inclui o campo legal, curricular, das 

práticas avaliativas, metodológicas e a sensibilização de toda a comunidade acadêmica para o 

desenvolvimento da educação inclusiva. 

No âmbito da educação superior encontramos a acessibilidade relativa a: 

 Acessibilidade Atitudinal – percepção da pessoa com necessidades especiais sem 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

 Acessibilidade Arquitetônica ou Física - eliminação das barreiras ambientais 

físicas nos edifícios, espaços e equipamentos. 

a) com respeito a alunos com deficiência física: 

▪ eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

permitindo acesso aos espaços de uso coletivo; 

▪ reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviço; 

▪ construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, 

facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

▪ adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas; 

▪ colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

▪ instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível 

aos usuários de cadeira de rodas. 

b) no que concerne a alunos com deficiência visual: 

▪ manutenção de sala de apoio equipada como máquina de datilografia 

braille, impressora braille 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; 

▪ adoção de um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braille 

e de fitas sonoras para uso didático; 

▪ disponibilização de professores, inclusive professores com deficiência, 

habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para 

capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino; 

c)  quanto a alunos com deficiência auditiva: 

▪ disponibilização, sempre que necessário, de intérprete de língua de 

sinais/língua portuguesa; 

▪ adoção de flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico; 

▪ estímulo para o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na 

modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do 

curso em que o estudante estiver matriculado; 

▪ disponibilização aos professores o acesso à literatura e informações sobre 

a especificidade linguística das pessoas com deficiência auditiva. 

 Acessibilidade Comunicacional – remoção de barreiras na comunicação 

interpessoal, escrita e virtual (digital). 
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 Acessibilidade Instrumental – eliminação das barreiras existentes nos 

instrumentos, utensílios e ferramentas de estudo. 

 Acessibilidade Metodológica – remoção de barreiras nas metodologias e técnicas 

de estudo, determinada pela maneira como o professor concebe conhecimento, 

aprendizagem, avaliação e inclusão educacional. 

Para atuar na educação de alunos com necessidades especiais, o professor deve ter como 

base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos sobre o sistema educacional inclusivo. Essa formação possibilita a sua 

atuação no atendimento educacional especializado, tendo em vista o desenvolvimento de projetos 

interativos e interdisciplinares em parceria com outras áreas. Portanto, a universidade deve 

prever, em sua organização curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade e 

que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Dessa forma, uma política educacional dirigida aos alunos com necessidades especiais 

possibilita que venham a alcançar níveis cada vez mais elevados do seu desenvolvimento 

acadêmico, devendo o UNILUS promover ajustes para que possa atender a todas as necessidades 

educativas apresentadas por esse alunado. 

Sendo uma questão de respeito ao direito à educação, a educação de estudantes com 

necessidades especiais, no UNILUS, estará baseada nas seguintes diretrizes:  

 Garantir a formação acadêmica e promover o desenvolvimento pleno do indivíduo, 

em todos os níveis, etapas e modalidades da educação; 

 Elaborar proposta pedagógica que assegure um conjunto de recursos e serviços 

educacionais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 

suplementar e até substituir os serviços educacionais comuns, garantindo o 

atendimento às diferenças dentro da diversidade humana; 

 Definir em seu currículo práticas heterogêneas e inclusivas que garantam o acesso 

e a permanência dos alunos; 

 Organizar encontros, atividades comunitárias para: fomentar o envolvimento das 

famílias e comunidade escolar e em geral; superar os obstáculos da ignorância, do 

medo e do preconceito; divulgar os serviços e recursos educacionais existentes; 

difundir as experiências bem-sucedidas de educação inclusiva; e estimular o 

trabalho voluntário no apoio à inclusão escolar; 

 Romper a cultura (pré) determinada da escola, ressignificando suas práticas; 

 Implantar um processo de avaliação que, ao contrário do modelo clínico, 

tradicional, classificatório, sinalize no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem - o potencial do aluno, os conhecimentos já adquiridos e aqueles que 

estão em processo; 

 Atender ao princípio da flexibilidade nos currículos, respeitando o caminhar 

próprio do aluno e favorecendo seu progresso escolar; 

 Pautar a educação em direitos, que preservem a equidade, mas que respeitem a 

diferença. Nesse processo, ressalta-se a função social da Instituição que, por meio 

de ações diversas, favorece interações múltiplas. 
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3.9.2. Políticas para as Interfaces Sociais 

O UNILUS seleciona para sua política de interfaces sociais, a interação do aluno com a 

comunidade e mercado de trabalho incorporando os aspectos culturais que imprimem percepções 

diferentes para cada indivíduo. 

As interfaces sociais no âmbito institucional se realizaram por meio das relações de 

parcerias do UNILUS com outras instituições de educação superior ou de pesquisa, públicas ou 

privadas e ainda com o setor empresarial. 

A Instituição pretende atender ao dispositivo legal inciso VI do Art. 43 da LDB que 

estabelece ser uma das finalidades do ensino superior: “estimular o conhecimento dos problemas 

do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de parceria”. 

E por intermédio de suas atividades acadêmicas promoverá a interação dos alunos com a 

comunidade da seguinte forma: 

 Programas de assistência à comunidade – objetivando fortalecer as ações de 

assistência voltadas para a própria comunidade acadêmica, oferecendo 

instrumental apropriado para garantir as condições de acesso, permanência e de 

trabalho na Instituição; 

 Aproximação com o setor público – exercendo por meio do engajamento frente às 

necessidades básicas da população de Santos, participando das discussões das 

políticas públicas; 

 Integração mútua com os vários setores da sociedade – desenvolvendo ações 

diversas junto aos representantes dos setores da sociedade, ampliando a 

integração com a Instituição; 

 Adoção de uma cultura cidadã – objetivando contribuir para o processo de 

consolidação da cidadania, apresentando propostas e programas de apoio ao 

desenvolvimento cultural da população de Santos; 

 Estabelecimento de parcerias – buscando desenvolver convênios com instituições 

públicas e privadas, para a realização de programas e projetos voltados ao 

atendimento das interfaces sociais da região. 

3.9.3. Memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural 

O UNILUS entende que em vista da dignidade e da valorização da pessoa, deve promover 

ações e projetos voltados para a preservação da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio histórico do ambiente em que se insere. 

Para tanto, tem como princípio o estabelecimento de parcerias com instituições público-

privadas, com empresas e mediante trabalhos voluntários e prestação de serviços busca 

participar de modo ativo e efetivo em ações cujos desdobramentos valorizem a identidade de seu 

povo, como pressuposto básico para que se reconheça como comunidade, com sentimento de 

pertencimento, de reconhecimento mútuo, sem o qual perde-se o significado de sociedade. 

Em termos concretos, propõe as seguintes diretrizes: 

 A melhoria da qualidade de vida da comunidade, que implica em seu bem-estar 

material e espiritual e na garantia do exercício da memória e da cidadania; 

 A continuidade das manifestações culturais; 
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 Fazer da comunidade a verdadeira responsável e guardiã de seus valores culturais, 

pois o patrimônio cultural lhe pertence, uma vez que ela produziu os bens culturais 

que o compõem; 

 Conhecer o patrimônio cultural por meio de inventários e pesquisas realizadas 

pelos órgãos de preservação, em conjunto com a comunidade, para, então preservá-

lo;  

 Buscar a contribuição dos meios de comunicação e do ensino formal e informal para 

a educação e informação da comunidade, visando desenvolver o sentimento de 

valorização dos bens culturais e a reflexão sobre as dificuldades de sua 

preservação; 

 Desenvolver com a comunidade acadêmica o sentimento de que o seu patrimônio 

cultural lhe confere identidade e orientação, pressupostos básicos para que se 

reconheça como comunidade, inspirando valores ligados à pátria, à ética e à 

solidariedade e estimulando o exercício da cidadania por meio de um profundo 

senso de lugar e de continuidade histórica. 

3.9.4. Políticas para Meio Ambiente 

Há necessidade da construção de uma racionalidade ambiental que viabilize a formação 

de um novo saber científico e tecnológico, na qual as práticas produtivas, administrações setoriais 

de desenvolvimento e políticas públicas, venham contribuir em campos de conhecimento teórico-

práticos, capazes de orientar a rearticulação das relações sociedade/natureza. 

Os problemas socioambientais, econômicos e culturais emergentes na sociedade 

contemporânea, especialmente no Brasil, refletem no cotidiano das comunidades, na qualidade 

de vida das populações, na forma de exploração dos recursos naturais, quer seja pelo setor 

produtivo e até pelas administrações municipais. 

Esses aspectos também estão presentes no processo de globalização da economia, 

exigindo cada vez mais das empresas e do próprio Estado uma readequação de comportamento 

nas inter-relações e comprometimentos de modo a garantir as possibilidades de sustentabilidade 

ambiental e social das comunidades locais e regionais. 

Como uma Instituição ambientalmente responsável, o UNILUS procurar minimizar os 

impactos negativos e amplificar os positivos. Portanto, agir para a manutenção e melhoria das 

condições ambientais, minimizando os processos e ações próprias potencialmente agressivas ao 

meio ambiente e disseminando em outras instituições as práticas e conhecimentos adquiridos 

neste sentindo. Para sua implantação, serão considerados: 

a) Gerenciamento do impacto ambiental 

 Conhecimento sobre o impacto no meio ambiente – A conscientização ambiental é 

base para a atuação proativa na defesa do meio ambiente, que será acompanhada 

pela disseminação dos conhecimentos e intenções de proteção e projetos, 

envolvendo educação ambiental para toda a Instituição, a cadeia produtiva e a 

comunidade. A conscientização ambiental é balizada por padrões nacionais e 

internacionais de proteção ambiental. 

 Minimização de entradas e saídas do processo produtivo – Uma das formas de 

atuação ambientalmente responsável assumida pelo UNILUS é o cuidado com as 

entradas de seu processo produtivo, estando entre os principais parâmetros, 
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comuns a todas as instituições, a utilização de energia, de água e de insumos 

necessários para a produção/prestação de serviços. A redução do consumo de 

energia, água e insumos levam à consequente redução do impacto ambiental 

necessário para obtê-los. 

b) Responsabilidade frente às gerações futuras 

 Compensação da natureza pelo uso de recursos e impactos ambientais – o UNILUS 

desenvolverá projetos visando à compensação ambiental pelo uso de recursos 

naturais e pelo impacto causado por suas atividades, aprimorando os processos 

utilizados, voltando-se para a sustentabilidade ambiental. 

 Educação ambiental – o UNILUS, na condição de Instituição ambientalmente 

responsável, apoia e desenvolve campanhas, projetos e programas educativos 

voltados para seus alunos e funcionários/colaboradores, para a comunidade e para 

públicos mais amplos, além de envolver-se em iniciativas de fortalecimento da 

educação ambiental no âmbito da sociedade como um todo. 

A construção da cidadania ambiental é fator básico no desenvolvimento de uma política 

ambientalmente saudável e socialmente sustentável. 

A Educação Ambiental voltada para o desenvolvimento sustentável, não somente 

contempla a dimensão ambiental, mas estimula a geração de ocupação e renda, a construção de 

uma nova ética e comprometimento do cidadão com seu espaço de vida. 

O UNILUS, em atendimento a Política Nacional de Educação Ambiental, estabelece: 

 Estímulo aos alunos dos cursos o exercício consciente da cidadania direcionando o 

processo de Educação Ambiental para a aquisição de conhecimentos, construção de 

valores, atitudes, habilidades e comportamentos, visando à qualidade e o 

desenvolvimento de uma sociedade sustentável; 

 Implemento da Educação Ambiental em nível formal e não formal, no contexto local 

e regional, visando a melhoria da qualidade de vida; 

 Estabelece parcerias com segmentos do setor produtivo, adequados a legislação 

ambiental, visando a formação de RH e o desenvolvimento de outras ações de 

Educação Ambiental; 

 Fomento à realização de projetos, estudos e pesquisas interdisciplinares sobre 

fundamentos teóricos e metodológicos que subsidiem a prática da Educação 

Ambiental na resolução de problemas socioambientais, na busca de uma sociedade 

sustentável; 

 Incentivo à participação da comunidade na elaboração de materiais educativos com 

enfoque na realidade local. 

3.9.5. Políticas para a Educação em Direitos Humanos 

Conforme a Resolução CNE nº 1 de 2012, a Educação em Direitos Humanos tem como 

objetivo central a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos 

Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis 

regionais, nacionais e planetário. 
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No UNILUS, a política para a Educação em Direitos Humanos faz parte do Projeto Político-

Pedagógico Institucional (PPI), deste PDI, dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) e demais 

documentos oficiais.  

Os Direitos Humanos emergem dos princípios orientadores da Instituição e a Educação 

em Direitos Humanos faz parte do processo educativo, orientando, inclusive, a formação inicial e 

continuada dos profissionais. A inserção dos conhecimentos concernentes à política de Educação 

em Direitos Humanos do UNILUS ocorre de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade 

e disciplinaridade.  

Com relação às diretrizes e políticas institucionais do UNILUS em relação à educação dos 

direitos humanos, a identidade estratégica da Instituição fundamenta-se na prática desses 

direitos, por meio de sua missão, princípios e valores. 

Para diretrizes referentes à educação dos direitos humanos, o UNILUS elege: 

 Interação recíproca com a sociedade — caracterizada pela educação e 

desenvolvimento econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu compromisso 

como fortalecedora da formação humana e profissional; 

 Colaboração com o desenvolvimento socioeconômico regional e nacional como 

organismo de consulta, assessoramento e de prestação de serviços em assuntos de 

ensino, Iniciação Científica e extensão; 

 Promoção e preservação da cultura como forma de fazer emergir a identidade 

regional em seus valores étnicos, artísticos, espirituais, sociais e econômicos pelas 

manifestações e criações da comunidade; 

 Ser uma instituição democrática, canal de manifestação de diferentes correntes de 

pensamento em clima de liberdade, responsabilidade e respeito pelos direitos 

individuais e coletivos; 

 Respeito à pessoa enquanto indivíduo, cidadão e membro da Instituição, e 

enquanto parte integrante das comunidades interna e externa; 

 Respeito à diversidade do pensamento assegurando a convivência na diversidade; 

 Convivência na diversidade, de tal modo que sejam respeitadas as diferenças; 

 Objetivos e metas direcionados às ações de conscientização e meio ambiente, 

promovendo ações educativas para conscientização da comunidade, visando à 

compreensão dos direitos e deveres humanos, da cidadania e do exercício pleno da 

liberdade e da democracia. 

 Promoção nos PPCs de concepção dos cursos, perfil dos egressos e norteadores da 

formação conduzindo à formação humanística, ética e capacitação para conhecer a 

realidade social que o circunda e se torne comprometido com a sua sociedade; 

 projetos pedagógicos dos cursos consignando a educação para os direitos humanos, 

em coerência com as políticas institucionais da Institucional, imprimindo-se de 

forma transversal e interdisciplinar. 

3.9.6. Política acadêmicas para a igualdade étnico-racial 

Desenvolvimento de políticas acadêmicas para a igualdade étnico-racial é muito relevante 

para o UNILUS dispender parte de sua competência acadêmica na educação e pesquisas sobre as 

relações étnico-raciais no mundo, tomando as como um desafio intelectual que abranja a 

compreensão das diversas formas de hierarquização nas relações sociais com base em etnia, raça 
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e outros fenótipos, gênero, orientação sexual, origens e nacionalidades, e ao mesmo tempo 

desenvolva espaços acadêmicos para o conhecimento, discussão e elaboração de propostas de 

superação. 

Aplicado ao Brasil, sem perder de vista aspectos internacionais, isto quer dizer que o 

racismo como ocorre entre nós e a igualdade ou democracia racial desejadas sejam objetos de 

nossos estudos e proposições. Há que se teorizar simultaneamente sobre o racismo e a igualdade 

racial, temas que devem ocupar nossa inquietação acadêmica e institucional para bem 

cumprirmos a missão do UNILUS. 

De modo similar, a atividade acadêmica da Universidade tratará dos temas que, com base 

em qualquer forma de desqualificação dos seres humanos, firam as noções da dignidade e dos 

direitos humanos. 

Cabe também a menção às desigualdades sociais baseadas nas injustas formas de 

concentração da riqueza, da distribuição da renda e de bens simbólicos no mundo, 

particularmente no Brasil. Disso deve ocupar-se o UNILUS, contribuindo, por suas atividades 

acadêmicas, para a formação de uma consciência crítica no seu alunado e corpos técnico-

administrativo e docente. 

Para diretrizes referentes à igualdade étnico-racial, o UNILUS elege: 

 Incentivar a criação de grupos de pesquisa sobre o tema das relações étnico raciais, 

com focos nos aspectos históricos, antropológicos, sociológicos, políticos, 

linguísticos e literários. 

 Promover seminários para debates sobre as questões relativas à desigualdade/ 

igualdade étnica e racial no País, e nos países parceiros. 

 Promover cursos de nivelamento acadêmico para estudantes ingressantes pelos 

programas de cotas e que apresentarem dificuldades nas disciplinas de seus cursos. 

 Manter a biblioteca atualizada com publicações e materiais diversos sobre relações 

étnico raciais no Brasil e no mundo. 

 Promover estudos e eventos contra as discriminações negativas como o racismo, 

xenofobia, homofobia, misoginia, e outras discriminações de natureza étnica ou 

social. 

 Desenvolver atividades culturais, cursos livres e de capacitação dirigidos a 

discentes, sobre as relações étnicos raciais e sobre a história da África e suas 

relações com o Brasil. 

3.9.7. Política de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista 

A Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 institui a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo os autistas, oficialmente, 

como pessoas com deficiência, assegurando o direito a todas as políticas de inclusão do país, entre 

elas, as de educação.  

O Transtorno do Espectro Autista aparece, geralmente, nos três primeiros anos de vida, 

comprometendo as habilidades de comunicação e interação social. O Transtorno do Espectro 

Autista é definido pela presença de déficits persistentes na comunicação e interação social em 
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múltiplos contextos. Este transtorno faz parte do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-V).  

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a proposta 

pedagógica da escola regular para atender às necessidades educacionais especiais de alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e de altas habilidades/superdotação. A 

educação especial atende às especificidades dos alunos com deficiência e orienta a organização de 

redes de apoio a formação continuada, a identificação de recursos, aos serviços e o 

desenvolvimento de práticas colaborativas.  

Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam 

alterações qualitativas das interações sócias recíprocas e na comunicação, um repertório de 

interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo, incluindo-se nesse grupo os alunos 

com autismo. No UNILUS ao se inscrever, o candidato assinala que possui algum tipo de 

deficiência. E, durante a realização do vestibular, o candidato tem à sua disposição serviços como 

salas especiais, acesso às salas de aula, professor ledor, provas ampliadas e prorrogação para o 

término da prova. 

O UNILUS desenvolve uma política para o atendimento aos alunos com deficiência, 

através do PROAMAC e PROAC, composto por pedagogos, psicopedagogos que de forma 

interdisciplinar desenvolvem ações referentes às questões que envolvam o aluno com 

necessidades especiais. Entre as ações desenvolvidas destacam-se: 

 Suporte pedagógico ao professor, quando necessário; 

 Reestruturação do ambiente já existente, facilitando o acesso; 

 Organização de cursos de capacitação dirigidos a professores e funcionários; 

 Estimular e envolver a questão junto à comunidade acadêmica (corpo discente, 

corpo docente e administrativo), apoiando projetos de iniciação científica, cursos 

de extensão sobre a temática. 
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V. DOS CURSOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

1. Relação dos Cursos e Programas existentes 

1.1. Cursos de graduação ofertados 

A tabela a seguir, apresenta a relação dos cursos de graduação ofertados pelo UNILUS. 

Tabela 23 - Cursos de graduação ofertados. 

Curso Graduação Vagas Ato autorização Ato de reconhecimento* 

Administração Bacharelado 60 
Decreto nº 74.184, de 
18/6/1974 

Portaria MEC nº 205, de 
25/06/2020, DOU nº 128, 
07/07/2020, págs. 45 e 46. 

Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

Tecnológico 40 
Decreto Federal nº 94.207 
de 10/04/1987 

Portaria MEC nº 1343, de 
15/12/2017, DOU nº 241, 
18/12/2017, págs. 71-73 

Biomedicina Bacharelado 60 
Resolução CONSUN/ UNILUS 
s/n 10/02/1998 

Portaria MEC nº 109, de 
04/02/2021, DOU nº 25 de 
05/02/2021, págs. 56;82. 

Enfermagem Bacharelado 60 
Portaria CAS/UNILUS S/N de 
15/02/1998 

Portaria MEC nº 109, de 
04/02/2021, DOU nº 25 de 
05/02/2021, págs. 56;82. 

Fisioterapia Bacharelado 60 CAS/18/09/2000 CAS/001 
Portaria MEC nº 109, de 
04/02/2021, DOU nº 25 de 
05/02/2021, págs. 56;82. 

Fonoaudiologia Bacharelado 40 
Decreto Federal nº 94.206 
de 10/04/1987 

Portaria MEC nº 820, 
22/11/2018, DOU nº 226, de 
26/11/2018, págs. 16 e 17 

Medicina Bacharelado 100 
Decreto Federal nº 61.045 
de 21/07/1967 

Portaria MEC nº 481, 
22/10/2019, DOU nº 206 de 
23/10/2019, págs. 28 e 29. 

Radiologia Tecnológico 40 CAS 015/05 de 10/11/05 
Portaria MEC nº 109, de 
04/02/2021, DOU nº 25 de 
05/02/2021, págs. 56;82. 

Relações 
Internacionais 

Bacharelado 40 
Decreto Federal S/N de 
08/02/1995 

Portaria nº 458 de 
11/06/2015, DOU nº 110 de 
12/06/2015, pág. 28. 

*último ato de reconhecimento 
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1.2. Cursos de pós-graduação ofertados 

Os cursos de pós-graduação ofertados pelo UNILUS foram criados para atender a 

demanda existente na região e, portanto, sua criação se deu por portarias interna do CAS. A tabela 

a seguir relaciona os cursos e programas oferecidos, bem como o ato autorizativo para cada curso. 

Tabela 24 - Cursos de pós-graduação ofertados. 

Curso Tipo Modalidade Vagas Ato Autorização* 

Fisioterapia Hospitalar Lato Sensu Presencial 40 
Portaria CAS no. 8/11 

de 30/06/11 

Nutrição Clínica e Ambulatorial Lato Sensu Presencial 40 
Portaria CAS no. 2/14 

de 16/06/14 

Enfermagem em UTI Neonatal e 
Pediátrica 

Lato Sensu Presencial 40 
Portaria CAS no. 3/18 

de 28/06/18 

Gestão em Serviços de Saúde Lato Sensu Presencial 40 
Portaria CAS no. 3/09 

de 30/06/09 

Fonoaudiologia Hospitalar Lato Sensu Presencial 40 
Portaria CAS no. 4/18 

de 28/06/18 

Clínica Médica Lato Sensu Presencial 2 
Portaria Dmec50 de 

28/01/95 

Ginecologia e Obstetrícia Lato Sensu Presencial 3 
Portaria Dmec50 de 

28/01/95 

UTI Neonatal Lato Sensu Presencial 2 
Portaria Dmec50 de 

28/01/95 

Dermatologia Lato Sensu Presencial 3 
Portaria Dmec50 de 

28/01/95 

2. Cronograma de Implantação e de Novos Cursos e Programas 

2.1. Graduação 

Cursos de graduação na modalidade a distância em processo de autorização no sistema 

e-MEC, na vigência deste PDI: 

Tabela 25- Cursos em Processo de Autorização no e-MEC. 

Curso Tipo Modalidade Vagas Turno 
Ano de 

Solicitação 

Administração Bach. EaD 1200 NSA 2013* 

Ciências Contábeis Bach. EaD 1200 NSA 2013* 

Pedagogia Licen. EaD 1200 NSA 2013* 

Serviço Social Bach. EaD 1200 NSA 2013* 

Gestão Hospitalar Tecnol. EaD 1200 NSA 2013* 

Segurança do Trabalho Tecnol. EaD 1200 NSA 2013* 

*processos em andamento no e-MEC. 
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Cursos de graduação previstos para implantação na vigência deste PDI: 

Tabela 26- Cronograma de Implantação de Cursos. 

Curso Tipo Modalidade Vagas Turno 
Ano de 

Solicitação/ 
Implantação 

Direito Bach. Presencial 120 Mat./Not. 2021 

Ciências Contábeis Bach. Presencial 60 Noturno 2023 

Ciências Econômica Bach. Presencial 60 Noturno 2023 

Gestão de Recursos Humanos Tecnol. Presencial 60 Noturno 2023 

Logística Tecnol. Presencial 60 Noturno 2023 

Serviço Social Bach. Presencial 60 Noturno 2023 

2.2. Pós-graduação 

Apresentamos a seguir a relação dos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial 

e a distância (implantação após o credenciamento da UNILUS, junto aos órgãos competentes), a 

serem implantados na vigência deste PDI, serão ofertados conforme legislação vigente. 

Tabela 27- Cronograma de Implantação de Cursos de Pós-graduação 

Nome do curso Tipo Modalidade Vagas 
Ano 

Implantação 

Diagnóstico por Imagem Lato Sensu Presencial 40 2020 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde Lato Sensu Presencial 40 2022 

Fisiologia do Exercício - Da Clínica ao Alto 
Rendimento 

Lato Sensu Presencial 40 2022 

Fisioterapia Neurofuncional Adulto e Pediátrica   Lato Sensu Presencial 40 2021 

Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva  Lato Sensu Presencial 40 2022 

Biodiversidade Lato Sensu EaD 40 2023 

Gestão em Marketing  Lato Sensu EaD 40 2023 

Gestão Empreendedora   Lato Sensu EaD 40 2023 

Medicina do Trabalho Lato Sensu Presencial 40 2023 

Relações Internacionais – Temas Globais Lato Sensu EaD 40 2023 

Saúde Pública Lato Sensu EaD 40 2023 

2.3. Programas de Extensão 

A LDB, no inciso VI do Art. 43, estabelece como um dos objetivos do ensino superior 

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

http://www.unilus.edu.br/cursos/posgraduacao/enfermagem_unidade_terapia_intensiva/
http://www.unilus.edu.br/cursos/posgraduacao/gestao_marketing/
http://www.unilus.edu.br/cursos/posgraduacao/gestao_empreendedora/
http://www.unilus.edu.br/cursos/posgraduacao/temas_globais/
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regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 

reciprocidade”. 

Dessa forma, a extensão poderá também ser entendida enquanto serviços que a IES presta 

à sociedade, gerando alternativas de ação que atendam às reais expectativas e problemáticas da 

população e, ainda, ser considerada um espaço fértil para o exercício e conquista da emancipação 

crítica tanto da comunidade acadêmica quanto da sociedade. 

O UNILUS atua na área da extensão, identificando as situações-problema na sua região de 

abrangência, com vistas à otimização do ensino e da pesquisa, contribuindo, desse modo, para o 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população. 

Os programas de extensão deverão privilegiar as ações interdisciplinares, que reúnam 

áreas diferentes em torno de objetivos comuns. 

A realização das atividades extensionistas (cursos e serviços) será regulamentada pelo 

Diretor Geral, tendo presente Termo e demais normas legais vigentes. 

O financiamento da extensão é realizado com a utilização de recursos próprios da 

instituição ou mediante alocação de recursos externos, por meio de convênio (parcerias) com 

organizações da comunidade (local e regional), públicas ou privadas. 

Destaca-se ainda o atendimento à Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 que 

estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto 

na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 

e dá outras providências, tal atendimento será efetivamente implantado à partir de 2022 em todos 

os cursos ofertados pela IES. 

As atividades/cursos/projetos/eventos de Extensão do UNILUS serão ofertados de 

acordo com o regulamentos institucional e atendendo a política definida no PDI, abrangendo as 

áreas de conhecimento dos cursos de graduação e pós-graduação delineados pela UNILUS. 
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VI. DO CORPO SOCIAL 

1. Corpo Docente 

 perfil do corpo docente do UNILUS, detalhado abaixo, é abrangido pela 

composição do quadro de professores; critérios de seleção e contratação; políticas 

de qualificação e carreiras; procedimentos para substituição de docentes; e 

cronograma de expansão. 

1.1. Requisitos de titulação 

O UNILUS mantém em seu quadro docente, professores titulados e em regime de trabalho 

de forma a preservar a qualidade dos cursos que oferece e ao atendimento das 

necessidades/atividades extraclasse. 

As diretrizes básicas da política para o corpo docente da Instituição estão assim definidas: 

 consolidação de um quadro docente titulado e altamente qualificado que responda 

em qualidade e quantidade o exercício das funções universitárias no ensino, 

extensão e cultura, procurando atender aos padrões e indicadores de qualidade 

fixados pelo MEC; 

 selecionar profissionais já titulados e disponíveis no mercado, mediante chamada, 

concurso ou outro expediente; 

 estabelecer uma política interna de qualificação de recursos humanos auxiliando 

seus docentes a identificar programas de Mestrado e/ou Doutorado para se 

qualificarem com os apoios e auxílios previstos no Plano de Carreira Docente; 

 aproveitar, nos treinamentos, cursos e/ou capacitação de pessoal, os docentes 

especializados em cada área. 

Quanto à titulação, o UNILUS tem buscado a composição acima de 1/3 de professores 

titulados, entre mestres e doutores, da mesma forma, quanto ao regime de tempo integral acima 

de 20%, sendo estes fatores que contribuem para a excelência do ensino oferecido. 

A Instituição preocupa-se com a formação e seleção de quadro docente qualificado, de 

modo a propiciar o desenvolvimento e dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

O 
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Para atingir os objetivos o UNILUS incentiva a formação do corpo docente, oferecendo 

apoio para participação em programas de pós-graduação lato e stricto sensu, participação em 

congressos acadêmicos, capacitação didático pedagógica. A concessão destes benefícios é feita 

mediante solicitação do docente à Comissão de Ensino e Pesquisa. 

A produtividade é avaliada, mediante avaliação bianual, comprovada pela comissão de 

competência, conforme descrito no Plano de Carreira Docente. 

1.2. Experiência no magistério superior e profissional não acadêmica  

O professor deve ter curso de graduação e pós-graduação reconhecido pelo MEC e atender 

aos requisitos previstos no Plano de Cargos e Carreira Docente, para as categorias estabelecidas. 

Dadas as peculiaridades de um curso superior, a experiência no mercado tem sido uma exigência, 

observando-se, também, a relevância e compatibilidade com as especificidades dos cursos em que 

atua o docente.  

Na pós-graduação, exige-se:  

a) titulação mínima de especialista. Necessariamente, conforme o Plano de Carreira 

Docente, os títulos devem ter sido obtidos em cursos credenciados e reconhecidos 

na forma da lei;  

b) experiência profissional compatível com a área do curso, observando-se 

atividades no magistério superior, no mercado, além de produção intelectual.  

c) O Corpo Docente é constituído por professores que ofereçam largas garantias de 

devotamento ao magistério, adequação cultural, capacidade didática, experiência 

profissional e autos predicados morais. 

1.3. Plano de cargo e carreira 

O Plano de Carreira Docente (PCD) regula as condições de admissão, demissão, direitos e 

vantagens, bem como os deveres e responsabilidades. O PCD está implementado e difundido na 

comunidade acadêmica de acordo com a legislação vigente. A progressão no plano de carreira é 

constituída por categorias: Professor Titular, Associado, Livre Docente, Doutor, Mestre e 

Especialista e cinco níveis horizontais. O PCD contempla as diversas formas de crescimento dos 

docentes sendo a vertical baseado na titulação e a progressão horizontal nas publicações e 

participações em congressos e simpósios e na experiência profissional. O PCD está protocolizado 

e em processo de homologação na DRT.  

A política que norteia a estruturação do PCD do UNILUS tem como base as seguintes 

diretrizes: 

 Realizar o ingresso mediante seleção de provas e títulos nas categorias da carreira, 

com enquadramento nos níveis determinados no Plano de Carreira; 

 Valorizar a experiência docente e a produção científica como instrumentos de 

avaliação de desempenho, do corpo docente; 

 Realizar, anualmente, a avaliação de desempenho dos docentes; 

 Aproveitar, nos treinamentos, cursos ou capacitação de pessoal, os docentes 

especializados em cada área; 

 Atrair, desenvolver e reter talentos; 

 Aumentar o nível de valorização das pessoas; e 
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 Aperfeiçoar e implementar o PCD que contém as regras de ingresso, progressão, 

direitos e deveres dos docentes. 

1.4. Critérios de seleção e contratação 

A contratação de professor é feita pela Fundação Lusíada mediante a indicação das 

Coordenadorias após aprovação no processo seletivo aplicado pela Comissão de Competência do 

UNILUS, conforme descrito no Plano de Carreira Docente. Para todos os efeitos, a contratação do 

professor será analisada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de 

Administração Superior. Cabe a Reitoria encaminhar à Diretoria Executiva da Fundação Lusíada, 

proposta de contratação e demissão de pessoal docente e técnico-administrativo e demais cargos 

em comissão. 

A idoneidade profissional, a capacidade didática, a integridade moral e a boa conduta 

pública e privada são condições fundamentais para o ingresso e permanência no magistério 

superior da Faculdade. 

A admissão de pessoal docente far-se-á mediante contrato de trabalho celebrado com a 

Mantenedora, e a seleção de candidatos será feita com observância dos critérios estabelecidos no 

Estatuto/Regimento e no Plano de Carreira, mediante aceitação pelo contratado, dos termos da 

Política de Recursos Humanos da instituição. 

São requisitos mínimos para ingresso nas categorias docentes: 

 Professor Doutor: ser portador de Diploma de Doutor ou ata de defesa da Tese, 

conferido por cursos reconhecidos ou credenciados pelo órgão governamental 

competente, na área em que irá atuar; 

 Professor Mestre: ser portador do Diploma de Mestre ou ata de defesa da 

Dissertação, conferido por cursos reconhecidos ou credenciados pelo órgão 

governamental competente, na área em que irá atuar; 

 Professor Especialista: ser portador de Certificado de pós-graduação lato sensu, em 

nível de especialização ou aperfeiçoamento, conferido por cursos elaborados na 

legislação pertinente, na área em que irá atuar. 

1.4.1. Qualificação e Capacitação 

Entre as medidas de capacitação do corpo docente destacam-se: programa de pós-

graduação lato e stricto sensu, participação em congressos acadêmicos, capacitação didático 

pedagógica.  

Paralelamente o UNILUS operacionaliza outros mecanismos de estímulo à qualificação e 

formação continuada do seu corpo docente, dentre eles: 

 Valorização da titulação acadêmica, como critério de seleção para admissão de 

professores; 

 Pagamento de adicional progressivo, a especialistas, mestres e doutores; 

 Concessão de licença especial a professores que se proponham fazer curso de pós-

graduação stricto sensu, em outras instituições universitárias, no País ou no 

exterior; 

 Promoções verticais asseguradas no Plano de Carreira do Pessoal Docente aos 

professores que conquistarem nova titulação acadêmica; 
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 Valorização da produção científica como critério de ascensão horizontal para níveis 

sucessivos das categorias docentes; 

 Obtenção de bolsas de estudo, através de órgãos de fomento à pós-graduação, como 

CAPES, CNPq e outros, para alunos dos cursos de pós-graduação; 

 Utilização de biblioteca atualizada e acesso às redes internacionais de informação 

on-line. 

1.4.2. Procedimentos para substituição docente  

Segundo o Plano de Carreira Docente, além dos casos previstos na Consolidação das Leis 

do Trabalho, poderá ocorrer o afastamento do ocupante de cargo do Magistério, com direitos e 

vantagens estabelecidos no Plano de Carreira Docente. 

Sendo assim o pedido de afastamento deverá ser encaminhado por meio do Coordenador 

do Curso, em requerimento dirigido ao Presidente da Comissão de Competência, com a exposição 

de motivos e a programação a que se destina. 

A Instituição mantém regulamentados os procedimentos de substituição do quadro 

docente, sendo possível contratar professores visitantes, colaboradores ou auxiliares, em caráter 

eventual ou para desenvolvimento de programas especiais relacionados ao ensino, pesquisa e 

extensão. 

1.5. Cronograma de expansão do corpo docente 

O UNILUS destaca que durante a vigência deste PDI prevê a expansão do corpo docente 

visando atender às demandas dos cursos. Desta forma, a evolução teve como norteador o intuito 

a garantir a qualidade nos cursos que oferece e nos cursos previstos.  

Assim, planeja evolução para seu quadro docente, somente a contratação de Doutores e 

Mestres, buscando atender as políticas do Ministério da Educação para enquadramento dos 

docentes em regime integral e parcial para atendimento da organização do núcleo docente 

estruturante. 

A tabela, a seguir, apresenta o cronograma de expansão do quadro docente com titulações, 

regime de trabalho e em número suficiente para atender a proposta pedagógica dos cursos 

existentes e os planejados para o período de vigência do PDI. 

Tabela 28- Expansão do corpo docente. 

TITULAÇÃO 
2019 2020 2021 2022 2023 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

DOUTOR 

TI 24 57,1% 25 55,6% 27 52,9% 27 52,9% 29 52,7% 

TP 11 26,2% 13 28,9% 14 27,5% 14 27,5% 15 27,3% 

H 7 16,7% 7 15,6% 10 19,6% 10 19,6% 11 20,0% 

Total  42 22,5% 45 23,7% 51 26,8% 51 26,8% 55 27,5% 

MESTRE 

TI 27 30,3% 26 29,5% 27 32,5% 27 32,5% 29 34,1% 

TP 47 52,8% 47 53,4% 40 48,2% 40 48,2% 40 47,1% 

H 15 16,9% 15 17,0% 16 19,3% 16 19,3% 16 18,8% 

Total  89 47,6% 88 46,3% 83 43,7% 83 43,7% 85 42,5% 

ESPECIALISTA 

TI 2 3,6% 2 3,5% - 0,0% - 0,0% 2 3,3% 

TP 26 46,4% 26 45,6% 27 48,2% 27 48,2% 28 46,7% 

H 28 50,0% 29 50,9% 29 51,8% 29 51,8% 30 50,0% 

Total  56 29,9% 57 30,0% 56 29,5% 56 29,5% 60 30,0% 
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TITULAÇÃO 
2019 2020 2021 2022 2023 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

TOTAL 

TI 53 28,3% 53 27,9% 54 28,4% 54 28,4% 60 30,0% 

TP 84 44,9% 86 45,3% 81 42,6% 81 42,6% 83 41,5% 

H 50 26,7% 51 26,8% 55 28,9% 55 28,9% 57 28,5% 

Total Geral 187 100% 190 100% 190 100% 190 100% 200 100% 
Legenda: TI é Tempo de Regime Integral; TP é Tempo de Regime Parcial; H é Horista 

2. Corpo Técnico-Administrativo 

O pessoal técnico administrativo do UNILUS é responsável pela operacionalização e 

gestão das políticas e rotinas administrativas e acadêmicas. Seu objetivo central é proporcionar a 

consecução dos objetivos organizacionais. Funciona como intermediário nas relações entre 

mantenedores, dirigentes e clientes, no caso os alunos, professores, usuários e comunidade em 

geral. 

Dessa maneira verifica-se o empenho em propiciar um ambiente efetivo de condições 

estimuladoras para o integral aproveitamento das potencialidades de todos os funcionários 

operacionais, gerenciais e administrativos propriamente dito, oferecendo-lhes um plano de 

benefícios e uma política salarial condizente com as atribuições do cargo e qualificação, dentro de 

critérios reais do mercado de trabalho atual.  

O enquadramento é o processo através do qual os funcionários são ajustados nos cargos 

previstos nas carreiras, respeitada a situação funcional. Já os cargos de confiança são aqueles de 

caráter temporário cujos ocupantes são indicados pela diretoria geral, compreendendo atividades 

de direção, assessoria, chefia e apoio. 

2.1. Critérios de seleção e contratação 

O UNILUS tem o zelo pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de 

trabalhos condizentes com sua atividade-fim, privilegiando o recrutamento interno de 

funcionários, quando do surgimento de oportunidades de vagas, o que caracteriza importante 

fator motivacional ao desenvolvimento da equipe.  

Para tanto, aplica testes específicos e análise de currículo, a fim de identificar 

competências técnicas e comportamentais, culminando na análise de possibilidade de adequação 

ao contexto da Instituição. A seleção de pessoal tem como diretriz identificar candidatos com 

competências adequadas para a necessidade presente, mas também com potencial de 

desenvolvimento futuro. 

A contratação do pessoal técnico-administrativo ocorre mediante processo seletivo 

simplificado ou entrevista, onde são observadas as qualidades necessárias, em especial a 

facilidade de comunicação, ou seja, se possui condições de ter um bom relacionamento 

interpessoal, seja com os demais funcionários seja com os alunos e direção. Obedece ao regime da 

legislação trabalhista, estando sujeitos, ainda, ao disposto no Regimento e nas demais normas 

expedidas pelos órgãos da administração superior da Instituição. 

2.2. Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho 

Quanto ao pessoal técnico-administrativo, verifica-se o empenho em propiciar um 

ambiente efetivo de condições estimuladoras para o integral aproveitamento das potencialidades 
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de todos os funcionários operacionais, gerenciais e administrativos propriamente dito, 

oferecendo-lhes um plano de benefícios e uma política salarial condizente com as atribuições do 

cargo e qualificação, dentro de critérios reais do mercado de trabalho atual. 

A política de capacitação do corpo técnico-administrativo inclui o incentivo à 

continuidade de estudos, ou seja, educação básica, treinamento, acesso ao nível superior e pós-

graduação e atualização profissional para o exercício da cidadania. 

As diretrizes básicas da política de capacitação do corpo técnico-administrativo, no 

UNILUS são: 

 Desenvolver programa de qualificação, capacitação e desenvolvimento gerencial, 

em todos os níveis, tendo em vista seu caráter determinante para o desempenho da 

atividade universitária, buscando padrões compatíveis com as exigências de uma 

Instituição inovadora e participante; 

 Capacitar o corpo técnico-administrativo, promovendo o aperfeiçoamento e a 

reciclagem de conhecimentos; 

 Elaborar cronograma de capacitação e treinamento do pessoal administrativo do 

nível técnico e operacional, revisando-os periodicamente; 

 Selecionar profissionais já titulados e disponíveis no mercado, mediante chamada, 

concurso ou outro expediente; 

 Incentivar a formação continuada do corpo técnico-administrativo; 

 Ofertar cursos voltados à atuação específica; 

 Ofertar cursos de relações interpessoais para o bom desempenho profissional; 

 Estimular a participação em eventos sociais, culturais e científicos promovidos pela 

instituição e outras entidades; 

 Propiciar atualização de conhecimentos na área da informática; e     

 Alcançar e manter, em nível de excelência, a formação e a qualificação profissional 

do corpo técnico-administrativo do UNILUS. 

As diretrizes básicas da política de avaliação de desempenho e de progressão na carreira 

do corpo técnico-administrativo no UNILUS são: 

 Selecionar e manter profissionais com perfil que contemple características de 

liderança; inovação no desempenho das funções; empatia; postura democrática; 

predisposição à formação contínua; 

 Implementar o Plano de Carreira do Pessoal Técnico e Administrativo adequando-

o à realidade de mercado e de gestão; 

 Potencializar e desenvolver os indivíduos enquanto pessoas e profissionais para 

que busquem, além dos limites institucionais, a sua própria realização; 

 Manter o quadro técnico-administrativo dimensionado segundo as 

responsabilidades e necessidades do desenvolvimento da instituição; 

 Estabelecer os critérios de progressão funcional, fundamentando-os no estímulo à 

qualificação e ao desempenho; 

 Assegurar para fins de ascensão os critérios de disponibilidade de vaga, 

qualificação e desempenho. 
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2.3. Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo. 

O UNILUS atualmente conta com colaboradores com formação de graduação, ensino 

médio e ensino fundamental, com experiência profissional em suas áreas de atuação. De acordo 

com a política institucional de capacitação, a Fundação Lusíada vem beneficiando seus 

funcionários com investimento em bolsas de estudos de graduação, pós-graduação e capacitação. 

A concessão desses benefícios é feita mediante a solicitação do corpo técnico-administrativo à 

Diretoria Executiva da Fundação Lusíada. 

Para atender às demandas de ampliação da área construída, de ampliação e diversificação 

dos laboratórios, e de criação de novos cursos, o UNILUS planeja expandir seu quadro técnico-

administrativo. 

Tabela 29- Expansão do corpo técnico-administrativo. 

Setores 2019 2020 2021 2022 2023 

Acadêmico 18 20 20 22 24 

Administrativo 32 34 34 34 36 

Biblioteca 8 8 8 8 10 

Laboratórios 21 21 21 21 22 

Total 79 83 83 85 92 

3. Corpo Discente 

3.1. Formas de acesso 

O corpo discente do UNILUS é constituído pelos alunos regularmente matriculados em 

seus diversos cursos.  

A admissão à educação superior do UNILUS está baseada em: mérito, capacidade, 

esforços, perseverança e determinação, mostrados pelos jovens que buscam o acesso à educação 

superior, adquiridos anteriormente no ensino médio, bem como não permite qualquer 

discriminação com base em raça, sexo, idioma, religião ou em considerações econômicas, culturais 

e sociais, nem tampouco em incapacidade física. 

Seguindo a legislação vigente e Estatuto/Regimento Geral da Instituição, o acesso ao curso 

é aberto aos portadores de comprovante de conclusão do ensino médio ou equivalente, sendo que 

o ingresso ao curso (mediante disponibilidade de vagas e/ou prerrogativas legais) pode ser feito 

por: 

 Processo seletivo vestibular, conforme normas contidas em edital específico. 

 ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

 Transferências previstas em lei. 

 Portadores de Diploma de Ensino Superior. 

O acolhimento e acompanhamento dos discentes tornam-se imprescindíveis, pois a 

capacidade do UNILUS para motivar os alunos a investirem na aprendizagem, tem importância 

fundamental na sua formação. 
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De acordo com o PPI, as diretrizes básicas da política de acesso, seleção e permanência do 

aluno no UNILUS são: 

 Otimizar os processos seletivos para ingresso na Instituição, consolidando a 

aplicação de provas agendadas, e implementando novos formatos que possibilitem 

ampliar a oferta dos processos e a acessibilidade de alunos de diferentes 

regiões/áreas; 

 Garantir apoio necessário à plena realização do estudante, nos âmbitos acadêmico, 

cultural, social e político, bem como desenvolver mecanismos que viabilizem a 

permanência dos estudantes na instituição; 

 Orientar e atender os estudantes visando proporcionar oportunidades de 

engajamento na vida acadêmica; 

 Aprofundar e desenvolver atitudes e habilidades gerando competências favoráveis 

à sua formação integral; 

 Promover assistência cultural, desportiva, recreativa e social aos acadêmicos; 

 Proporcionar oportunidades de participação em programas de melhoria das 

condições de vida da sociedade, visando o desenvolvimento sustentável do planeta; 

e 

 Garantir a representação estudantil, com o objetivo de promover a organização do 

movimento estudantil, bem como incentivar a participação dos discentes, nos 

eventos do UNILUS. 

3.2. Programas de apoio pedagógico e financeiro 

A Política de Apoio ao Estudante visa promover a implantação de programas 

diversificados de atenção e atendimento aos acadêmicos, buscando o pleno desenvolvimento do 

corpo discente, considerando a promoção do bem-estar e desenvolvimento integral do estudante, 

condição essencial aos processos de aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. 

Prevê atividades tais como: apoio ao desenvolvimento acadêmico, suporte psicossocial, acesso às 

atividades socioculturais e esportivas, além de apoio ao egresso. 

Os diretórios acadêmicos recebem total incentivo e apoio institucional, sejam eles 

técnicos ou financeiros. Conforme o Estatuto, compete à Secretaria Geral organizar e 

supervisionar os processos de admissão, matrícula, registro e controle acadêmico, registro de 

diplomas de graduação e pós-graduação e transferências entre estabelecimentos de ensino. O 

alunado tem acesso às informações acadêmicas como notas e faltas de terminais distribuídos nos 

Campi  , bem como, através do portal UNILUS. 

Para acompanhamento dos alunos, realizam-se reuniões bimestrais com os 

representantes de sala e encontros diários com os discentes ou com o representante de sala, 

visando obter informações sobre o relacionamento aluno-professor, sobre a visão do discente a 

respeito do desenvolvimento das disciplinas e do curso, gerando propostas para melhoria do 

curso. 

Os docentes são os facilitadores e mediadores do processo ensino-aprendizagem, 

buscando sempre estarem acessíveis aos alunos, se mostrado dispostos a sanar as dúvidas dos 

alunos durante as aulas e nos intervalos entre as mesmas. Eles também estimulam os discentes a 

desenvolver iniciação científica, publicações de trabalhos em revistas, apresentação de trabalhos 

em congressos e participação nas atividades de monitoria.  
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A política institucional que norteia o apoio aos estudantes tem como base as seguintes 

diretrizes: 

 Oferecer apoio psicopedagógico ao estudante, na busca de soluções de fatores 

subjacentes às suas atividades cotidianas, que contribuem frequentemente para a 

eclosão de desajuste emocional com reflexo negativo no rendimento escolar, 

resultando muitas vezes na desistência/evasão; 

 Atuar sobre os desequilíbrios e dificuldades emocionais e fornecer ao acadêmico o 

suporte psicológico necessário à boa execução de suas atividades universitárias e 

profissionais; 

 Suprir as carências de informação e sustentação psicológica na opção profissional, 

que frequentemente se fazem refletir no desempenho acadêmico e na saúde mental 

do estudante; 

 Identificar e atender às necessidades especiais dos acadêmicos portadores de 

deficiências permanentes ou temporárias, adequando os espaços e equipamentos 

do UNILUS, qualificando seu pessoal técnico-administrativo para melhor atendê-

los; 

 Criar o Portal do Estudante, com o objetivo de disponibilizar na home page 

informações importantes da vida acadêmica; 

 Discutir a política de estágio com instituições públicas e privadas, respeitando a 

diversidade das áreas de formação profissional e assegurando a participação de 

representantes dos diversos cursos; 

 Centralizar e padronizar a divulgação de oportunidades de estágio dentro da 

Instituição, apoiando os estudantes na procura de Estágios e Colocação 

Profissional; 

 Firmar convênio/parceria com empresas para contratação de estudantes para 

Estágio, programas Trainee e contratação efetiva; 

 Promover “Campanha de Cadastramento” com os inúmeros Agentes de Integração 

e Empresas de Consultoria em Recursos Humanos; 

 Aparelhar o acadêmico para superar as exigências do mercado de trabalho, 

trabalhando os aspectos que envolvem o comportamento em entrevistas e 

dinâmicas de seleção, bem como conceitos de liderança, motivação e proatividade 

no trabalho; 

 Promover a captação de currículos de estudantes para envio às empresas 

conveniadas; 

 Articular e coordenar ações que promovam a ampliação do universo sociocultural 

e artístico dos estudantes, bem como sua inserção em práticas esportivas; 

 Apoiar as iniciativas estudantis na promoção de atividades culturais, artísticas e 

recreativas; 

 Criar centros de convivência universitária, favorecendo o acesso do alunado às 

atividades artístico-culturais; 

 Organizar atividades (palestras, encontros, seminários etc.) de caráter preventivo 

e informativo sobre temas relevantes para a juventude; 

 Estimular a participação estudantil nas atividades de ensino, extensão e iniciação 

científica; 

 Criar condições de acesso às novas tecnologias da informação; 
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 Aumentar o nível de participação do UNILUS na vida do estudante; 

 Valorizar os recursos do UNILUS para implementar as políticas propostas, por meio 

da potencialização dos espaços físicos e serviços existentes e a articulação das 

diversas instâncias universitárias; e 

 Promover pesquisas de satisfação do corpo discente e docente envolvendo 

aspectos administrativos, sociais, acadêmicos, de infraestrutura, entre outros. 

3.3. Estímulos à permanência  

O UNILUS tem a política institucional ao estímulo à permanência dos estudantes e tem as 

seguintes diretrizes: 

 Oferecer apoio psicopedagógico ao estudante, na busca de soluções de fatores 

subjacentes às suas atividades cotidianas, que contribuem frequentemente para a 

eclosão de desajuste emocional com reflexo negativo no rendimento escolar, 

resultando muitas vezes na desistência/evasão; 

 Atuar sobre os desequilíbrios e dificuldades emocionais e fornecer ao acadêmico o 

suporte psicológico necessário à boa execução de suas atividades universitárias e 

profissionais; 

 Suprir as carências de informação e sustentação psicológica na opção profissional, 

que frequentemente se fazem refletir no desempenho acadêmico e na saúde mental 

do estudante; 

 Identificar e atender às necessidades especiais dos acadêmicos portadores de 

necessidades especiais permanentes ou temporárias, adequando os espaços e 

equipamentos do UNILUS, qualificando seu pessoal técnico-administrativo para 

melhor atendê-los; 

 Centralizar e padronizar a divulgação de oportunidades de estágio dentro da 

Instituição, apoiando os estudantes na procura de Estágios e Colocação 

Profissional; 

 Aparelhar o acadêmico para superar as exigências do mercado de trabalho, 

trabalhando os aspectos que envolvem o comportamento em entrevistas e 

dinâmicas de seleção, bem como conceitos de liderança, motivação e proatividade 

no trabalho; 

 Promover a captação de currículos de estudantes para envio às empresas 

conveniadas; 

 Articular e coordenar ações que promovam a ampliação do universo sociocultural 

e artístico dos estudantes, bem como sua inserção em práticas esportivas; 

 Estimular a participação estudantil nas atividades de ensino, extensão e iniciação 

científica; 

 Criar condições de acesso às novas tecnologias da informação; 

 Valorizar os recursos do UNILUS para implementar as políticas propostas, por meio 

da potencialização dos espaços físicos e serviços existentes e a articulação das 

diversas instâncias universitárias; e 

 Promover pesquisas de satisfação do corpo discente e docente envolvendo 

aspectos administrativos, sociais, acadêmicos, de infraestrutura, entre outros. 
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3.3.1. Apoio com Bolsa de Estudos  

O Centro Universitário Lusíada - UNILUS, oferece um programa de bolsa de estudos 

visando promover o acesso e a permanência na perspectiva da inclusão social e democratização 

do ensino, assegurando aos estudantes igualdade de oportunidade no exercício das atividades 

acadêmicas. 

Aos estudantes com precariedade financeira, são oferecidas bolsas de estudo e desconto 

nas mensalidades. 

Neste sentido, contribui para a melhoria das condições econômicas, sociais e culturais dos 

estudantes e de suas famílias, o que contribui para a melhoria do desempenho acadêmico, 

buscando prevenir e minimizar a retenção, a reprovação e a evasão escolar. 

Contribui, ainda, para a redução dos efeitos das desigualdades socioeconômicas e 

culturais, oferecendo atividades e intercâmbios de caráter cultural, artístico, científico e 

tecnológico. 

A política de Bolsas de estudos do UNILUS abrange todos os cursos oferecidos 

conduzindo-se pelos seguintes valores: 

 Equidade - igualdade de condições para acesso e permanência no programa de 

bolsas; 

 Formação Integral - divulgação direcionada ao desenvolvimento integral dos 

estudantes; 

 Democracia - garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à 

comunidade estudantil; 

 Cidadania - orientação humanística e preparação para o exercício pleno da 

cidadania; 

 Inclusão Social - defesa da justiça social e eliminação de todas as formas de 

preconceitos; 

 Ética e Diversidade - Pluralismo de ideias e reconhecimento da liberdade como 

valor ético central; 

 Atividades Articuladas - integração com as atividades fins da Instituição: Ensino, 

Iniciação Científica e Extensão. 

3.3.2. Nivelamento 

O UNILUS, com o intuito de possibilitar aos alunos ingressantes o prosseguimento de 

estudos e dotá-los dos instrumentos que lhes permitam “continuar aprendendo”, institucionalizou 

um programa de nivelamento que visa sanar as dificuldades percebidas na entrada dos alunos: 

 Dificuldades de comunicação (linguagem falada e escrita); 

 Dificuldades de leitura e interpretação de textos; 

 Ausência de conhecimentos gramaticais de aplicação imediata no falar e no 

escrever; 

 Ausência de pensamento crítico, reflexivo, de pensamento divergente e de 

capacidade de abstração; 

 Ausência da capacidade de pensar as múltiplas alternativas de soluções para 

problemas do cotidiano, além da falta de domínio dos outros saberes, entre eles 

destacando-se os fundamentos básicos de matemática. 
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O programa é oferecido em período diverso ao das aulas dos alunos encaminhados para 

essa atividade e tem como objetivo resgatar fatos e aspectos gramaticais cujo conhecimento 

constitui aspecto relevante para a progressão na vida escolar. 

Trata-se de orientar para o contexto acadêmico e, ao mesmo tempo apoiar o aluno do 

modo mais envolvente possível, de acordo com suas necessidades, exigindo o melhor desempenho 

viável, estabelecendo com o aluno uma relação pedagógica e desafiadora. 

Também é parte do programa de nivelamento, realizada pelos professores do período, a 

orientação para o estudo de cada disciplina, considerando seus pré-requisitos/habilidades 

necessárias ao desenvolvimento do perfil do curso, instrumentos, vocabulário e resolução das 

questões/atividades propostas. 

O programa poderá ser estendido dependendo das necessidades dos alunos, detectadas 

no processo de avaliação. 

3.3.3. Atendimento psicopedagógico 

O acompanhamento psicopedagógico é feito sob a orientação de uma profissional, 

psicóloga, com formação em Psicopedagogia no PROAC e no PROAMAC com o objetivo de criar um 

espaço de acolhimento, escuta e análise das questões que eventualmente interfiram no 

desempenho acadêmico dos alunos, estimulando o diálogo e a reflexão. 

Tem como finalidade apoiar os discentes na construção, desenvolvimento e 

fortalecimento dos processos de ensino-aprendizagem, implementando a proposta pedagógica 

institucional. 

Atividades que desenvolve - Atendimento: 

 Aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e estudo; 

 Aos alunos com problemas psicoafetivos; 

 Relativo às dificuldades de relacionamento interpessoal; 

 Aos casos relativos ao comportamento acadêmico; 

 Aos encaminhamentos da direção e das coordenações de curso; 

 Aos Professores. 

3.3.4. Monitoria 

A Monitoria é uma atividade auxiliar à docência, a ser exercida por alunos regularmente 

inscritos nos cursos do UNILUS. Os principais objetivos são contribuir para despertar vocações 

acadêmicas e aprimorar a formação acadêmica, por meio da participação sistemática e orientada 

de estudantes em atividades de ensino e pesquisa dos cursos. 

Esse Programa objetiva a preparação do futuro docente e pesquisador, primando pela 

qualidade e contemplando as transformações trazidas pelo progresso dos conhecimentos e pelas 

exigências sociais. O Programa de Monitoria da Instituição visa promover a cooperação dos corpos 

discente e docente, nas atividades de ensino, iniciação cientifica e extensão, contribuir para a 

melhoria da qualidade do ensino e impulsionando o enriquecimento da vida acadêmica dos 

alunos.  

Anualmente a Reitoria publica edital com as vagas de monitorias sendo de competência 

do Colegiado do Curso a definição das disciplinas em que são instituídas as mesmas. Todos os 
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alunos regularmente matriculados nos cursos poderão se candidatar às vagas existentes. Os 

alunos selecionados para a Monitoria também fazem jus a bolsas que correspondem a um 

percentual da mensalidade do Curso. À Coordenação de Curso compete prover a dotação 

orçamentária necessária, incluindo as despesas correspondentes nos orçamentos submetidos à 

aprovação da Direção Geral da Instituição. Também é atribuição da Coordenação do Curso 

conduzir os processos seletivos, bem como designar os professores que supervisionarão o 

trabalho dos monitores.  

As atividades indicadas prioritariamente aos monitores são: 

 Dar atendimento de apoio a grupos de estudos, sob a orientação do docente da 

disciplina para a qual foi selecionado, com a finalidade de recuperar conteúdos já 

dados em sala de aula e não absorvidos por tais grupos; 

 Auxiliar o professor na orientação aos alunos para a realização de trabalhos 

práticos; 

 Fazer pesquisa e catalogação bibliográfica, para dar suporte teórico às atividades 

de ensino das disciplinas para as quais foram selecionados; 

 Participar na formulação e execução de projetos de pesquisa, sob a orientação dos 

docentes-pesquisadores das disciplinas para as quais foram selecionados. 

As atividades vedadas aos monitores são: 

 Substituir docentes em aulas teóricas ou práticas, independentemente da presença 

ou não do professor; 

 Corrigir provas, exercícios ou realizar outras atividades avaliatórias de 

desempenho acadêmico; 

 Exercer tarefas administrativas ou realizar quaisquer outras atividades que fujam 

ao propósito de tornar mais sólida a formação de estudantes especialmente 

motivados para o trabalho acadêmico. 

A frequência, dedicação e eficiência dos monitores serão acompanhadas pelo Professor 

da disciplina e pelo Coordenador do Curso. Outras informações sobre os critérios e as condições 

de funcionamento da Monitoria estão nas normas definidas pelo seu regulamento anexo a este 

documento. 

Justifica-se pelo caráter de formação didático-profissional, moral e ética do monitor-

aluno, enfocando uma visão integral dos problemas que afetam o ensino, possibilitando-o a opinar 

sobre inovações, incentivo e participação ativa juntamente com professores, alunos e 

comunidade, intermediando o envolvimento entre as partes, contribuindo assim para uma relação 

facilitadora de ensino-aprendizagem, através do seu comprometimento responsável com a 

disciplina que tem caráter predominantemente clínico, 75% da sua carga horária, na qual o 

monitor terá oportunidade de ter uma visão crítica e abrangente, não só quanto aos objetivos do 

programa de monitor-aluno, bem como exercer a prática profissional atualizada. 

O programa tem os seguintes objetivos:  

 Ter rigor nos métodos de ensino; 

 Respeitar a autonomia do discente; 

 Compreender que a Educação é uma forma de intervenção no mundo; 

 Acreditar que só existe mudança social se houver mudança educativa; 

 Estar sempre atento para a ética do ser humano; 
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 Tomar decisões conscientemente; 

 Contribuir para uma maior relação interdisciplinar. 

3.4. Organização estudantil 

Os estudantes são organizados em diretórios tendo acesso a qualquer momento aos 

órgãos da Reitoria, Coordenadoria e Administração, para o encaminhamento de suas 

reivindicações, sejam elas efetuadas através dos órgãos de representação ou pessoalmente. É 

política da Administração do Centro Universitário Lusíada o atendimento pessoal a todos os 

acadêmicos para a solução conjunta dos problemas. 

O espaço para participação e convivência estudantil é adequado para o número de alunos 

que utilizam as instalações do UNILUS. Os Campi   contam com área de lazer, cantinas, caixas 

eletrônicos, terminais de computador para consultas dos acadêmicos e bibliotecas atualizadas. 

3.5. Acompanhamento dos egressos 

Dentre os vários indicadores de qualidade de uma Instituição de Ensino Superior 

destacam-se os resultados de investigações empíricas sobre o acompanhamento da vida 

profissional e educacional de seus ex-alunos. 

O UNILUS, por meio do Programa de Acompanhamento ao Egresso, tem como objetivo 

estreitar seu relacionamento com seus ex-alunos, de graduação e pós-graduação, desencadeando 

ações de aproximação, contato direto e permanente, através de todas as formas de comunicação 

possíveis e viáveis, incluindo um espaço on-line, na página principal do site www.lusiada.br. 

Este programa expressará o compromisso do UNILUS com o seu egresso numa relação de 

mão dupla mantendo os informados sobre notícias da sua área de formação, informações 

científico-técnicas, eventos (jornadas, congressos, cursos de atualização etc.), atividades de 

formação continuada, oportunidades, pós-graduação, perguntas a seu professor, além do contato 

com colegas da turma e o egresso por sua vez representa o feedback do desempenho acadêmico 

institucional por sua atuação no mercado. 

De acordo com a política institucional, o programa tem como objetivos: 

 Criar o banco de dados – Projeto Sistema de Informação 

 Promover a manutenção do intercâmbio entre o UNILUS e os egressos dos seus 

cursos; 

 Avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação acadêmica adquirida; 

 Avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos à demanda do mercado; 

 Levantar e analisar trajetórias profissionais; 

 Levantar e avaliar situações profissionais; 

 Acompanhar os alunos dos cursos de graduação do UNILUS que já estão em contato 

com o mercado de trabalho;  

 Saber da inserção, ou não, em programas de educação continuada. 

 Desta forma, o UNILUS consegue manter contato continuo com os seus Egressos. 

Este programa expressará o compromisso da UNILUS com o seu egresso numa relação de 

mão dupla mantendo-os informados sobre notícias da sua área de formação, informações 

científico-técnicas, eventos (jornadas, congressos, cursos de atualização etc.), atividades de 

formação continuada, oportunidades, pós-graduação, perguntas a seu professor, além do contato 

http://www.lusiada.br/
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com colegas da turma e o egresso por sua vez, representa o feedback do desempenho acadêmico 

institucional por sua atuação no mercado. 

a) Objetivo Geral: Avaliar as habilidades e competências previstas nas matrizes 

curriculares e efetivamente consolidadas pelos egressos do UNILUS a partir da perspectiva de 

criar estratégias que permitam o contínuo aperfeiçoamento de todo o planejamento do processo 

de ensino-aprendizagem e relacionamento com a IES.  

b) Objetivos Específicos: 

 Avaliar o desempenho da Instituição, através do acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 

 Identificar o nível de satisfação dos profissionais formados pela Instituição e a 

compatibilidade entre a sua formação e as demandas da sociedade e do mercado 

do trabalho; 

 Viabilizar aos egressos a participação em atividades desenvolvidas pelo UNILUS, 

contribuindo para o constante aprimoramento e atualização profissional; 

 Promover e gerir eventos (encontros, cursos de extensão, aperfeiçoamento e 

palestras) direcionados às necessidades de atualização dos formados; e 

 Homenagear os egressos que se destacam nas atividades profissionais. 

c) Como funciona: 

 Acesso à página do UNILUS.  

 Pesquisa de avaliação do curso.  

 Informações referentes à Pós-Graduação relacionada ao curso.  

 Informações acadêmicas referentes ao curso. 

 disponibilização do Calendário com a programação de possíveis eventos realizados 

pelo UNILUS (Dia do Ex-Aluno, Ciclo de Palestras). 

d) Ações de Marketing com Egressos: 

 Campanha com objetivo de promover os Egressos  

 Realizar ações de marketing com o próprio Egresso  

e) Mercado de Trabalho  

 Informações referentes ao mercado de trabalho.  

 Vagas disponíveis relacionadas ao curso de formação. 

 Links úteis 
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VII. DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 Fundação Lusíada, mantenedora do Centro Universitário Lusíada, é uma entidade 

filantrópica, sem fins lucrativos, com o objetivo de propiciar condições e 

oportunidades de aprimoramento essencialmente técnico-científico, através de 

cursos, e a manutenção do ensino de todos os níveis. 

A Fundação Lusíada é uma entidade fundacional, de direito privado, que por 

determinação de seus Estatutos, devidamente registrados, não tem objetivos econômicos e os 

saldos que se verificarem nos resultados econômicos - financeiros dos exercícios deverão ser, em 

sua totalidade, aplicados na Fundação. 

Em face de ser entidade fundacional, a Fundação Lusíada possui órgãos de administração, 

como Diretoria Executiva e Conselho Geral. 

1. Estrutura organizacional com as instâncias de decisão 

De acordo com o seu Estatuto, a estrutura acadêmico-administrativa do UNILUS está 

assim composta: 

[...] 

Art. 5º A administração do UNILUS é exercida pelos seguintes órgãos: 

I - Administração Superior: 

a) Colegiados Superiores: 

1. Conselho de Administração Superior - CSA; 

2. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE. 

b) Executivo: 

1. Reitoria. 

II - Administração Acadêmica: 

a) Vice-Reitoria: 

1. Colegiado de Curso; 

2. Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

3. Coordenadoria do Instituto Superior de Educação - ISE 

b) Órgãos Executivos: 

1. Coordenadorias de Curso; 

III - Órgãos de Apoio: 

a) Órgão Administrativo: 

A 
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1. Secretaria Geral. 

b) Órgãos Suplementares: 

1. Biblioteca Central; 

2. Núcleo de Processamento de Dados; 

3. Supervisão de Clínicas e Laboratórios; 

4. Supervisão de Estágios e Internato; 

5. Gráfica. 

[...] 

2. Órgãos Colegiados: Competências e Composição 

De acordo com o Estatuto do UNILUS os órgãos colegiados, suas competências e 

composição são. 

Quanto as normas dos colegiados superiores: 

[...] 

Art.  6º. Aos Colegiados Superiores aplicam-se as seguintes normas: 

I - o Colegiado funciona com maioria absoluta de seus membros e decide com maioria 

simples, salvo nos casos previstos neste Estatuto que exija quórum especial; 

II - o Presidente do Colegiado, em caso de empate, terá voto de qualidade; 

III - as reuniões dos Colegiados que não se realizarem em datas prefixadas deverão 

ser convocadas com antecedência mínima de quarenta e oito horas, salvo em caráter de 

urgência, constando da convocação a pauta dos assuntos; 

IV - das reuniões será lavrada Ata, lida e assinada na reunião seguinte; e 

V - o comparecimento dos membros dos Colegiados às reuniões é obrigatório e tem 

preferência sobre qualquer outra atividade universitária. 

§ 1º São prescritas as seguintes normas nas votações: 

I - nas decisões atinentes a pessoas, a votação é sempre secreta; 

II - nos demais casos, a votação é simbólica, podendo, mediante requerimento 

aprovado, ser normal ou secreta; 

III - não é admitido voto por procuração; e 

IV - os membros dos Colegiados Superiores que acumulem cargos ou funções têm 

direito a apenas um voto, cabendo ao Presidente o voto de qualidade. 

§ 2º As decisões dos Colegiados Superiores podem, conforme a natureza, assumir a 

forma de Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas a serem baixadas pelo Reitor. 

Art. 7º  Os Colegiados Superiores reúnem-se, ordinariamente, pelo menos, uma vez 

em cada semestre letivo, e extraordinariamente, por convocação do Reitor ou por metade de 

seus membros, devendo conter no ofício de convocação a pauta da reunião. 

Art.  8º O Reitor pode vetar deliberações dos Colegiados Superiores, até dez dias após 

a reunião em que tiverem sido tomadas, convocando o respectivo Colegiado, até dez dias após 

o veto, para conhecimento de suas razões e deliberações. 

§ 1º A rejeição pode ocorrer somente pelo voto de, no mínimo, dois terços dos 

membros componentes do respectivo Colegiado. 

§ 2º Da rejeição do veto, em matéria que envolva assunto econômico-financeiro, há 

recurso ex- officio para a Entidade Mantenedora, dentro do prazo de dez dias, sendo a decisão 

desta considerada final sobre a matéria. 

[...] 

 

Quanto ao Conselho de Administração Superior - CAS: 

[...] 
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Art. 9º O Conselho de Administração Superior, órgão máximo de natureza 

deliberativa e normativa em assuntos de Administração Universitária, composto por maioria 

absoluta de pessoal docente, em atenção ao princípio de gestão democrática, é integrado: 

I - pelo Reitor, seu Presidente; 

II - pelo Vice-Reitor Acadêmico; 

III – pelos Coordenadores de Curso, professores do UNILUS; 

IV.-. pelo Coordenador do Instituto Superior de Educação – ISE; 

V -  pelo Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, professor do UNILUS; 

VI - por dois Professor Livre-Docentes, escolhidos pelos seus pares, com mandato de 

dois anos; 

VII - por dois Professor Doutor, escolhidos pelos seus pares, com mandato de dois 

anos; 

VIII - por dois Professor Mestre, escolhidos pelos seus pares, com mandato de dois 

anos; 

IX - por dois representantes da Entidade Mantenedora, designados pelo seu 

Presidente, com mandato de dois anos; 

X - por um representante do Corpo Técnico-Administrativo, indicado por seus pares, 

com mandato de dois anos; 

X. Um representante da Sociedade Civil, indicado pela Mantenedora; e 

XI - por um representante do Corpo Discente, indicado na forma da legislação 

vigente, com mandato de um ano, permitindo-se uma recondução. 

§ 1º O mandato dos representantes é de dois anos, podendo ser reconduzidos, com 

exceção do representante do corpo discente, que é de um ano, com direito a uma recondução. 

§ 2º Presidirá o Conselho de Administração Superior - CAS, o Reitor e, em sua 

ausência, pelo Vice-Reitor Acadêmico. 

Art. 10. Ao Conselho de Administração Superior, compete privativamente: 

I - definir as diretrizes e políticas do Centro Universitário e supervisionar sua 

execução; 

II - reformar o presente Estatuto e o Regimento Geral do Centro Universitário, 

submetendo o Estatuto à apreciação dos órgãos competentes; 

III - criar, organizar, modificar ou extinguir Centros, Cursos e Órgãos de Apoio; 

IV - deliberar sobre a criação, incorporação, suspensão ou extinção de Cursos ou 

habilitações de Graduação ou Pós-Graduação, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; 

V - fixar, anualmente, o número de vagas dos Cursos oferecidos pelo Centro 

Universitário; 

VI - intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos do Centro Universitário, 

bem como avocar para si atribuições a eles conferidas; 

VII - decretar o recesso parcial ou total das atividades escolares dos Cursos 

existentes; 

VIII - aprovar, anualmente, uma proposta de orçamento para o exercício seguinte, 

encaminhando-a para a aprovação da Entidade Mantenedora; 

IX - deliberar, como instância superior, sobre matéria de recursos previstos em Lei, 

neste Estatuto ou no Regimento Geral; 

X - outorgar títulos honoríficos ou de benemerência; 

XI - estabelecer o regime disciplinar do Centro Universitário; 

XII - aprovar, no âmbito de sua competência, os atos do Reitor praticados na forma 

de ad referendum deste Conselho; 

XIII - instituir bandeiras, flâmulas, brasões ou outros símbolos, no âmbito do Centro 

Universitário; e 
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XIV - exercer outras competências a ele atribuídas pela Lei, por este Estatuto ou pelo 

Regimento Geral. 

[...] 

 

Quanto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE: 

[...] 

Art.  11. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão central de supervisão das 
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, com atribuições deliberativas, normativas e 
consultivas, composto por maioria absoluta de pessoal docente, em atenção ao princípio de 
gestão democrática, é integrado: 

I - pelo Reitor, seu Presidente; 

II - pelo Vice-Reitor Acadêmico; 

III -pelos Coordenadores de Curso;  

IV - pelo Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

V - pelo Coordenador do Instituto Superior de Educação; 

VI- por dois representantes do Corpo Docente, escolhidos pelos seus pares, com 
mandato de dois anos; e 

VII - por um representante do Corpo Discente, indicado na forma da legislação 
vigente, para mandato de um ano, permitida uma recondução. 

§ 1º O mandato dos representantes é de dois anos, podendo ser reconduzidos, com 
exceção do representante do corpo discente, que é de um ano, com direito a uma recondução. 

§ 2º Presidirá o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, o Reitor e, em sua 
ausência, o Vice-Reitor Acadêmico. 

§ 3º O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, além de seu 
voto, tem o voto de qualidade. 

Art. 12. Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

I - estabelecer as diretrizes e políticas do ensino, da pesquisa e da extensão; 

II - fixar normas complementares às do Estatuto e do Regimento Geral sobre as 
matérias de sua competência; 

III - propor ao Conselho de Administração Superior a criação, incorporação, 
suspensão ou extinção de Cursos; 

IV - expedir atos normativos referentes a assuntos acadêmicos; 

V - emitir parecer sobre questões de pessoal docente; 

VI - decidir sobre proposta, indicações ou representações, em assuntos de sua esfera 
de ação; 

VII - deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre qualquer matéria de 
sua competência, explícita ou implicitamente prevista neste Estatuto ou no Regimento Geral; 

VIII - estabelecer critérios para elaboração e aprovação de projetos de pesquisa e 
programas de extensão; 

IX - fixar normas que favoreçam a articulação entre quaisquer órgãos universitários 
relativamente ao ensino, pesquisa e extensão; 

X - aprovar o calendário geral do Centro Universitário; 

XI - aprovar, para homologação do Conselho de Administração Superior, os 
currículos plenos, ouvidos os Colegiados de Curso; 
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XII - aprovar, no âmbito de sua competência, atos do Reitor, praticados sob a forma 
de ad referendum deste Conselho; 

XIII - promover, periodicamente, a avaliação institucional do Centro Universitário; e 

XIV - exercer outras competências a ele atribuídas pela Lei, por este Estatuto ou pelo 
Regimento Geral. 

Parágrafo único. Das decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em 
matéria de sua competência, cabe recurso do Conselho de Administração Superior. 

[...] 

 

Quanto ao Colegiados de Cursos: 

[...] 

Art.  19. Os Colegiados de Curso, órgãos deliberativos e responsáveis pela orientação 

didático-pedagógica, na esfera de sua competência, são integrados pelos seguintes membros: 

I - Coordenador de Curso, como seu Presidente nato; 

II - pelos professores que ministrem aulas no curso; e 

III - um representante do corpo discente, na forma da legislação vigente. 

Art. 20. Compete a cada Colegiado de Curso: 

I - zelar pela adequada integração das disciplinas e pelo caráter homogêneo do 

currículo do Curso, bem como elaborar programas e planos de ensino das disciplinas que lhe 

são afetas; 

II - ministrar o ensino básico e profissional relativos às disciplinas constante do 

currículo do Curso; 

III - responsabilizar-se pela elaboração dos projetos de pesquisa e programas de 

extensão dos professores e pesquisadores, submetendo-os ao Coordenador de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão para a devida aprovação; 

IV - definir os critérios a serem aplicados aos alunos em regime de dependência; 

V - pronunciar-se sobre o desempenho da representação estudantil do Curso; e 

VI - exercer demais funções que lhe sejam atribuídas pelos órgãos superiores do 

UNILUS. 

Art. 21. Os Colegiados de Curso devem reunir-se ordinariamente duas vezes em cada 

semestre letivo e, extraordinariamente, quando convocados pelo Coordenador de Curso ou 

por metade de seus membros, em primeira convocação, ou em segunda convocação, meia 

hora após, com qualquer número. 

[...] 

3. Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas 

Os órgãos de apoio às atividades acadêmicas, constituídos em setores, priorizam 

profissionais habilitados, com competência para viabilizar a integração do sistema acadêmico 

como um todo. Esses órgãos têm por finalidade dar suporte técnico, científico, informacional, 

tecnológico, logístico, social e cultural às atividades de ensino, iniciação científica e de extensão 

da Instituição. 

As atribuições da Secretaria geral estão assim estabelecidas no estatuto: 

[...] 

Art. 32. Os serviços administrativos do UNILUS, subordinados à Reitoria, são 

exercidos pela Secretaria Geral. 

Art. 33. A Secretaria Geral é dirigida por um Secretário(a). 
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Art. 34. A Secretaria Geral, além das atribuições relativas ao expediente normal, tem, 

sob sua direta responsabilidade, livros especiais de registros, termos, inscrições e demais 

assentamentos, fixados por este Estatuto e pela legislação em vigor. 

Art. 35. Compete ao Secretário Geral: 

I - supervisionar os serviços das Secretarias que servem os Cursos de Graduação e 

Pós-Graduação stricto sensu e lato sensu; 

II - informar as petições que tiverem de ser submetidas à análise do Conselho de 

Administração Superior e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou do Reitor; 

III - assinar, fichas e históricos escolares e, no que couber, outros documentos de 

interesse geral do UNILUS; 

IV - colaborar com a Comissão Organizadora do Processo Seletivo; 

V - responsabilizar-se pelas matrículas, rematrículas, transferências e pelos registros 

delas decorrentes; 

VI - secretariar as reuniões do Conselho de Administração Superior e do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, lavrando as respectivas atas; 

VII - abrir e encerrar os termos referentes aos atos escolares gerais, submetidos à 

assinatura do Reitor; 

VIII - organizar dados e documentos necessários aos relatórios anuais a serem 

encaminhados à Entidade Mantenedora pelo Reitor; 

IX - encaminhar ao Reitor, ao final de cada período letivo, a relação dos alunos que 

poderão colar grau; 

X - assinar diplomas e certificados, juntamente com o Reitor; e 

XI - exercer demais funções que lhe forem atribuídas pelo Reitor e pela Entidade 

Mantenedora. 

[...] 

O UNILUS conta ainda com Órgãos Suplementares, além de outros que venham a ser 

criados, depois da devida aprovação pela Entidade Mantenedora: 

[...] 

Art. 54  O UNILUS conta com os seguintes Órgãos Suplementares, além de outros que 
venham a ser criados, depois da devida aprovação pela Entidade Mantenedora: 

I. Biblioteca Central; 

II. Núcleo de Processamento de Dados; 

III. Supervisão de Clínicas e Laboratórios; 

IV. Supervisão de Estágios e Internato; 

V. Gráfica. 

§ 1º  Cada Órgão Suplementar tem suas normas próprias, condizentes com suas 
funções específicas, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão e homologadas pelo Conselho de Administração Superior. 

§ 2º  Os cargos de Bibliotecário e Supervisores, neste artigo mencionado, ou outros 
que venham a ser criados, serão exercidos em comissão, mediante indicação do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, para decisão da Mantenedora. 

§ 3º  O Bibliotecário e os Supervisores poderão ser dispensados do cargo, "ad nutum" 
da Mantenedora. 

[...] 

4. Autonomia da IES em relação à mantenedora 

No Estatuto do UNILUS estão dispostas as responsabilidades da Entidade Mantenedora 

bem como a autonomia da mantida como pode ser observado no artigo descrito a seguir: 

[...] 
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Art. 49. A Fundação Lusíada é responsável, perante as autoridades públicas e o 

público em geral, pelo UNILUS, incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom 

funcionamento, respeitados os limites da Lei e deste Estatuto, a liberdade acadêmica dos 

corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos. 

[...] 

O Centro Universitário Lusíada adquiriu personalidade própria, identificando-se como 

Instituição particular de ensino superior, mantida pela Fundação Lusíada, pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Santos, regida pela Legislação 

Federal, por seu Estatuto e Regimento Geral, pelo Estatuto da Entidade Mantenedora e por atos 

normativos internos. 

Os ordenamentos institucionais, representados pelo Estatuto e Regimento Geral do 

UNILUS foram elaborados com base nas normas jurídicas e nos princípios gerais de organização 

e funcionamento do ensino superior estabelecidos em lei. 

Com o credenciamento foi intensificado o bom relacionamento entre a Mantenedora, 

Fundação Lusíada e a mantida, UNILUS, uma vez que houve unidade de comando e claro 

delineamento dos papéis de ambas, sendo seus Direitos e Deveres expressos nos seus estatutos 

de forma a permitir um trabalho harmônico na consecução de objetivos comuns. 

E, finalmente, o fato de estar Credenciado, permitiu, ainda, ao UNILUS agir com 

autonomia, prerrogativa legal que lhe dá mais desenvoltura para escolher seus caminhos, traçar 

seus planos de ação e usar de sua criatividade na busca de soluções para seus problemas e da 

adequação de seu modelo aos requisitos da Lei e às exigências da comunidade interna e externa. 

Assim o Centro Universitário Lusíada usou sua Autonomia como meio e não como fim em 

si mesma, em vários âmbitos: 

4.1. Autonomia Didático-Científica 

Evidenciado pela implantação de políticas de ensino, pesquisa e extensão, visando a 

operacionalizar: 

a) a criação, organização, modificação e extinção de cursos observadas as 

conveniências institucionais, as exigências do meio social, econômico e cultural 

e a legislação vigente; 

b) a distribuição das vagas para os cursos novos e redistribuição das existentes, 

de acordo com indicadores técnicos e com a capacidade física e docente; 

c) o redimensionamento do fluxo dos alunos, redistribuindo vagas em mais de um 

turno para melhor ocupação do espaço físico e atendimento do alunado; 

d) a reorganização do currículo do curso de licenciatura de acordo com o projeto 

pedagógico específico, respeitado às exigências da Comissão de Especialistas do 

MEC; 

e) a definição do regime didático e escolar; e  

f) a fixação de critérios próprios de seleção, admissão, promoção e habilitação de 

alunos. 

4.2. Autonomia Administrativa 

Evidenciado pela mudança operada no Modelo Organizacional, demonstrando que os 

trabalhos são da responsabilidade de toda a comunidade interna: 
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a) Reformulando o Regimento Geral; 

b) Elaborando, aprovando e reformando os regimentos da Reitoria e dos órgãos 

suplementares; e 

c) Organização do quadro docente e técnico-administrativo. 

4.3. Autonomia Disciplinar 

A Autonomia Disciplinar permitiu ao Centro Universitário Lusíada criar mecanismos de 

segurança e controle adequados à sua filosofia de ação. 

O Centro Universitário Lusíada goza de autonomia para criar, organizar e extinguir, em 

sua sede, cursos e programas de educação  superior  previstos  em lei, obedecendo às  Normas 

Gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino, na forma do § 1º do art. 2º 

do decreto nº 4.914 de 11 de dezembro de 2003. Art. 4º. 

5. Organograma institucional 

Figura 2. Organograma do Unilus 
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VIII. INFRAESTRUTURA 

 Centro Universitário Lusíada dispõem de três Campi   para os diversos cursos. No 

Campus I: prédio com quatro (4) pavimentos contendo salas da Diretoria da 

Fundação Lusíada, salão nobre, salas da Reitoria, Secretaria Geral, CPA, Ouvidoria, 

Contabilidade, Departamento Pessoal, Centro de Processamento de Dados, Medicina do Trabalho, 

Gráfica, anfiteatro, sala de apoio psicopedagógico aos alunos do Centro Universitário, arquivo 

morto, Almoxarifado, caixa eletrônico e portaria. Todos os ambientes de trabalho são climatizados 

com aparelhos de ar-condicionado. 

Funciona também, no Campus I o Colégio UNILUS com salas de aula, Secretaria, salas da 

Diretoria e Vice-Diretoria, cantina, serviços de apoio, laboratórios, biblioteca, sanitários 

masculino e feminino, sala dos professores e laboratório de informática. 

Campus II: prédio com três (3) pavimentos contendo secretaria, salas de aula, biblioteca, 

sala de Coordenação, salas dos professores, sala de reunião, gabinete de trabalho de professores 

TP e TI, sala de docentes do NDE,  laboratório de microbiologia, laboratório de parasitologia, 

laboratório de habilidades, laboratório de técnica operatória, auditório, biotério, laboratório de 

informática em saúde (médica), sala de preparação, laboratório de fisiologia e farmacologia, 

laboratório morfofuncional, laboratório de anatomia, museu de anatomia, laboratório de biologia 

e bioquímica, administração geral, clínica de fonoaudiologia, clínica de audiologia, cantina, sala de 

projeções, sala de bedéis, laboratórios de apoio, cabine de força primária, casa de máquina e 

portaria. Todos os ambientes de trabalho são climatizados com aparelho de ar condicionado. O 

laboratório de histopatologia do UNILUS (microscopia e laboratório de aulas práticas de 

histologia e anatomia patológica) funciona no prédio anexo, pertencente ao Hospital Guilherme 

Álvaro. 

Campus III: prédio com quatro (4) pavimentos contendo biblioteca, acervo e sala de 

leitura, provedor internet, laboratórios de apoio, sala dos professores, sala de bedel, arquivo 

morto, sala da administração do prédio, secretaria dos cursos, cantina, sala dos coordenadores, 

protocolo, caixa eletrônico, sanitários masculino e feminino, elevadores, laboratórios de química, 

bioquímica, biofísica, análises clínicas, enfermagem, biologia, radiologia, anatomia, software e 

programação, de informática, salas de aula com projetor de multimídia e computador fixo, sala de 

equipamentos, almoxarifado, coordenação de pós-graduação, quadra poliesportiva, Núcleo de 

Estudos e Pesquisas, diplomação, sala da Reitoria, quadra poliesportiva com banheiros e 
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vestiários e teatro profissional com cabines de tradução simultânea. Todos os ambientes são 

climatizados com ar condicionado central. 

Poliesportivo: prédio com pavimento térreo contendo quadra de tênis, quadras 

poliesportivas (aberta e coberta), banheiros masculino e feminino e dependência de zeladoria. 

Espaço cultural: prédio em pavimento térreo contendo espaço cultural com salas para 

apresentação e exposição de artes, sanitários masculino e feminino, espaço de lazer com cozinha, 

churrasqueira, sanitários, estufa de diferentes tipos de plantas, jardins com plantas raras e 

dependência de zeladoria. 

Quadra esportiva: prédio em pavimento térreo contendo quadra poliesportiva coberta, 

área de lazer coberta, banheiro e vestiário masculino e feminino e dependência de zeladoria. 

Clínica de Fisioterapia: prédio com quatro (4) pavimentos onde funciona a clínica de 

Fisioterapia contendo área de recepção, elevador, salas de terapia e fisioterapia equipadas com 

aparelhos específicos, piscina, sanitários masculino e feminino, salas de exames, almoxarifado, 

rampas para pacientes com necessidades especiais, todos os ambientes com ar- condicionado e 

portaria. 

Academia: prédio com três (3) pavimentos onde funciona a Academia UNILUS, contando 

com área de recepção, salas de ginástica de solo, bicicleta ergométrica, esteira, equipamentos de 

peso, vestiários masculinos e femininos, banheiros masculinos e femininos, ar-condicionado 

central, sistema de aquecimento solar, sistema de tratamento de água da chuva, elevador e 

garagem subterrânea, destinada ao uso gratuito pelos alunos do UNILUS. 

Ginásio UNILUS: Prédio com dois (2) pavimentos, ginásio poliesportivo do UNILUS, 

contendo quadras poliesportivas cobertas e fechadas, secretaria, vestiários masculinos e 

femininos, banheiros masculinos e femininos, recepção e garagem subterrânea, destinado aos 

alunos do UNILUS. 

Unidade de Pronto Atendimento - UPA: prédio com quatro (4) pavimentos, localizado 

à rua Joaquim Távora, 252, com 5.340,12 m2 em terreno de 2.106,00 m2, construído pela Fundação 

Lusíada e cedido em comodato para a Prefeitura Municipal de Santos para atendimento à 

comunidade da cidade de Santos, contendo recepção, salas de espera, consultórios de 

atendimento, sala de cirurgia, sala de UTI, utilizado para estágios dos alunos da saúde do UNILUS.  

Unidade Básica de Saúde – UBS-JABAQUARA: prédio com três (3) pavimentos, 

localizado à rua Vasco da Gama, 32, com 4.230,00 m2 em terreno de 2.040,00 m2, construído pela 

Fundação Lusíada e cedido em comodato para a Prefeitura Municipal de Santos para atendimento 

à comunidade da cidade de Santos, contendo recepção, salas de espera, consultórios de 

atendimento, utilizado para estágios dos alunos da saúde do UNILUS.  

Ambulatório de Especialidades – AMBESP: prédio com três (3) pavimentos, localizado 

à rua Dr. Manoel Tourinho, 397, com 4.144,49 m2 em terreno de 1.299,80 m2, construído pela 

Fundação Lusíada e cedido em comodato para a Prefeitura Municipal de Santos para atendimento 

à comunidade da cidade de Santos, contendo recepção, salas de espera, consultórios de 

atendimento, anfiteatro com 100 lugares. utilizado para estágios dos alunos da saúde do UNILUS.  

Centro de Saúde Escola – CSE/ANEXO HGA: prédio com três (3) pavimentos, localizado 

à rua Vinte e oito de Setembro, 226, com 3.282,85 m2 em terreno de 1.603,78 m2, construído pela 

Fundação Lusíada e cedido em comodato para o Governo do Estado de São Paulo/Secretaria 
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Estadual de Saúde – Anexo do Hospital HGA para atendimento à comunidade da região 

metropolitana da Baixada Santista, contendo recepção, salas de espera, consultórios de 

atendimento, anfiteatro utilizado para estágios dos alunos da saúde do UNILUS.  

1. Infraestrutura Física Geral 

A infraestrutura em qualquer projeto educacional é ponto de referência para 

implementação das práticas acadêmicas, conforme o projeto institucional específico. No que 

concerne ao projeto do UNILUS, a infraestrutura transpassa a sala de aula, abrangendo múltiplos 

espaços de aprendizagem, que dão novos contornos ao processo de produção do conhecimento. 

As salas de aula, laboratórios, biblioteca, cantinas e outras dependências são de uso 

privativo dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, permitido o acesso de pessoas 

estranhas quando da realização de eventos lítero-desportivos, encontros culturais, seminários ou 

em casos de expressa autorização da direção geral. 

O UNILUS, no sentido de buscar a melhoria e qualificação de toda a sua infraestrutura 

estabelece as seguintes diretrizes para as instalações gerais: 

 ampliar a infraestrutura física de modo a responder adequadamente às prioridades 

definidas para os projetos acadêmicos existentes, bem como para os novos 

programas;  

 melhorar as condições de infraestrutura e apoio para o cumprimento das funções 

acadêmicas; 

 adequar, onde couber, as instalações prediais existentes para o atendimento aos 

portadores de necessidades especiais, planejando as novas edificações de forma a 

garantir pleno acesso desse público; 

 garantir a evolução do acervo bibliográfico, de redes de computadores, da 

tecnologia da informação e de recursos tecnológicos em geral; 

 criar novos mecanismos de comunicação e de conexão interna e externa. 

 Criar e assegurar as condições de infraestrutura física, de equipamentos, 

laboratórios, biblioteca especializada, serviços informacionais que assegurem e 

garantam o desenvolvimento sistemático, harmônico e permanente dos programas 

de pós-graduação; 

 Dimensionar o espaço físico adequadamente considerando-se o número de 

usuários e o tipo de atividade desenvolvida; 

 Garantir o isolamento de ruídos externos e boa audição interna com o uso de 

equipamentos proporcionando condições acústicas adequadas; 

 Implementar melhorias nas condições de luminosidade e ventilação adequadas às 

necessidades climáticas locais; 

 Adquirir e manter mobiliário e aparelhagem específica para proporcionar 

condições ergonômicas adequadas e suficientes aos usuários; 

 Manter todo o espaço físico limpo e arejado em todas as unidades garantindo para 

isso pessoal habilitado; 

 Consolidar o programa de coleta e armazenamento seletivo de lixo; 

 Assegurar uma boa infraestrutura de segurança de pessoal e de propriedade 

contando com pessoal habilitado; 
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 Manter recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada às 

necessidades; e 

 Garantir a manutenção permanente das instalações físicas e dos equipamentos. 

O UNILUS adota uma política para melhorar e expandir o espaço físico em geral, 

implementando um processo de modernização da infraestrutura organizacional, com vistas à 

melhoria da qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno. Também garante aos seus alunos 

portadores de necessidades especiais, condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma 

às suas edificações, espaço, mobiliário e equipamentos, atendendo ao Decreto nº 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004 que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 

deficiências. 

A infraestrutura e logística do Centro Universitário desenvolve-se através dos 

administradores dos Campi   , manutenção, portaria, bedéis, técnicos de laboratório e serviço 

terceirizado de limpeza, atuando como parceiros através de um apoio ágil e competente, 

garantindo suporte ao corpo discente, docente e técnico administrativo, dando-lhe as melhores 

condições para um ótimo desempenho. 

1.1. Campus I 

O Campus I situado na Rua Dr. Armando Salles de Oliveira, 150 - Boqueirão, Santos, tem 

terreno de 3.801,60 m2, como área construída de mais de 8.500 m2. Abaixo estão o detalhamento 

dos espaços e suas medidas. 

Tabela 30 – Infraestrutura Geral: Campus I. 

Tipo/Uso Dimensões Área (m2) 

Portaria 4,15x6,55 27.18 

Registro do Ponto 3,15x6,55 20.63 

Imprensa 3,15x6,55 20.63 

Sala de Reuniões 6,45x6,55x2,95x3,35x3,50 32.03 

Depósito Cesta Básica 3,35x3,50 11.72 

Almoxarifado 3,25x6,55x3,15x5,30 47.74 

Copa 3,15x6,75 21.26 

Copa 3,15x6,75 21.26 

W.C. Alunos/Feminino 2,15x3,30 7.10 

W.C. Alunos/Masculino 3,30x3,30 10.89 

Secretaria Colégio 4,15x10,35 42.95 

Cantina 4,00x11,10 44.40 

Hall (Acesso Diretoria) 4,00x6,00 24.00 

Telefonista 4,00x5,35 21.40 

Pátio Coberto 13,20x14,70 194.04 

Depósito 2,15x3,30 6.77 

W.C. Diretora/Colégio 1,30x3,30 4.29 

W.C. Funcionários/Feminino 3,00x3,30 9.90 

W.C. Funcionários/Masculino 1,15x1,95 2.24 

Diretora/Colégio 3,15x6,75 21.26 

Vice-diretoria/Colégio 3,15x6,75 21.26 
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Tipo/Uso Dimensões Área (m2) 

Sala de Atividades 3,15x6,75 21.26 

Sala de Atividades 3,15x6,75 21.26 

Sala de Exposição 5,40x6,75 36.45 

Depósito Material Escolar 1,55x6,50 10.07 

Depósito/Colégio 0,95x1,55 1.47 

Copa/Colégio 1,55x3,15 4.88 

Auditório 9,35x13,15 122.95 

Inspetoria de Alunos 3,15x3,85 12.13 

Sala dos Professores 4,30x6,80 29.24 

Depósito Material de Limpeza 1,50x3,20 4.80 

Hall (Acesso Funcionários) 3,15x3,80 11.97 

Arquivo/Colégio 3,10x3,80 11.78 

Depósito Material de Limpeza 5,20x6,45 33.54 

Depósito Almoxarifado 4,55x6,35 28.89 

Sala de Atividades 5,20x6,45 33.54 

Sala de Aula N°28 6,45x6,75 43.54 

Sala de Aula N°29 6,45x12,00 77.40 

Laboratório: Física/Química/Biologia 12,00x13,05 156.60 

Sala de Aula N°30 6,45x6,75 43.54 

Sala de Aula N°33 6,75x7,50 50.62 

Sala de Aula N°34 6,45x12,00 77.40 

Sala de Aula N°38 6,45x12,00 77.40 

Sala de Aula (Ginástica) N°39 8,65x12,00 103.80 

Sala de Aula N°40 5,20x6,75 35.10 

Sala de Aula N°37 6,30x6,75 42.52 

W.C. Alunos/Feminino 4,43x6,75 29.90 

W.C. Alunos/Masculino 4,43x6,75 29.90 

Pátio Coberto 7,80x14,25 111.15 

Pátio Descoberto 8,00x20,80 166.40 

W.C. Alunos/Feminino 2,45x5,20 12.74 

W.C. Alunos/Masculino 2,45x5,20 12.74 

Secretária Médico do Trabalho 3,30x4,25 14.02 

Médico do Trabalho 3,30x4,25 14.02 

Arquivo Secretaria Geral 3,30x4,25 14.02 

Coordenação Pós-Graduação 3,30x4,25 14.02 

Secretaria Geral 3,30x4,95 16.33 

Secretária 3,15x3,30 10.39 

Vice-Reitoria 3,15x4,25 13.39 

Arquivo Presidência 3,20x4,25 13.60 

Secretária Presidência 3,15x4,25 13.39 

Diretoria 3,15x4,25 13.39 

Presidência 3,15x4,25 13.39 

Salão Nobre 4,25x9,75 41.44 
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Tipo/Uso Dimensões Área (m2) 

Assessoria Executiva 3,05x4,25 12.96 

Sala de Reuniões 4,25x6,90 29.32 

Arquivo Depto.Pessoal/Contabilidade 3,15x7,75 24.41 

Arquivo Diretoria 3,15x5,05 15.90 

Gráfica 3,15x7,75 24.41 

Gráfica 4,45x7,45 33.15 

Cofre 3,15x5,45 17.16 

Arquivo Depto.Pessoal/Contabilidade 3,15x7,75 24.41 

Arquivo Depto.Pessoal/Contabilidade 3,15x7,75 24.41 

Contabilidade/Depto.Pessoal 8,20x13,55 111.11 

Arquivo Depto.Pessoal/Contabilidade 3,15x13,55 42.68 

C.P.D 4,45X21,10 93.89 

Depósito C.P.D 4,45x10,85 48.28 

Hall (Contabilidade/Depto.Pessoal) 8,65x17,90 154.83 

Biblioteca 10,70x22,50 240.75 

Sala de Aula N°146 6,45x6,75 43.54 

Arquivo Diretoria 6,45x6,75 43.54 

Sala de Aula N°149 6,45x6,75 43.54 

Sala de Aula N°150 6,75x8,40 56.70 

Depósito C.P.D 3,15x5,25 16.53 

Sala de Aula N°147 5,25x12,90 67.72 

Arquivo Depto.Pessoal/Contabilidade 5,25x6,45 33.86 

W.C. Alunos/Feminino 5,10x1,95 9.95 

W.C. Alunos/Masculino 5,10x2,35 11.98 

Sala N°153 7,90x13,05 103.09 

Sala de Aula N°154 6,45x7,90 50.95 

Laboratório de Informática 7,90x8,40 66.36 

Sala de Aula N°201 6,75x13,05 88.09 

Sala de Aula N°200 7,90x13,05 103.09 

Sala de Aula N°202 7,90x13,05 103.09 

Sala de Aula N°203 6,75x13,05 88.09 

Sala de Aula N°204 7,90x13,05 103.09 

Sala de Aula N°205 6,75x13,05 88.09 

Inspetoria de Alunos 3,15x5,10 16.06 

Sala N°206 3,15x4,60 14.49 

Copa 2,00x2,50 5.00 

W.C. Alunos/Feminino 3,70x7,90 29.23 

W.C. Alunos/Masculino 3,15x6,75 21.26 

Sala N°225 3,70x9,30 34.41 

Arquivo Secretaria Geral 3,15x10,45 32.92 

Sala de Aula N°213 6,75x16,50 111.37 

Sala de Aula N°214 6,75x11,55 77.96 

Sala de Aula N°215 6,45x6,75 43.54 
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Tipo/Uso Dimensões Área (m2) 

Sala de Aula N°216 6,45x6,75 43.54 

Sala de Aula N°217 6,75x13,05 88.09 

Laboratório de Informática-1 6,75x12,90 87.07 

Laboratório de Informática 2 6,45x6,75 43.54 

Sala dos Professores 5,10x6,45 32.89 

W.C. Funcionários 1 1,20x1,50 1.80 

W.C. Funcionários 2 1,20x1,50 1.80 

Sala N°224 5,35x17,10 91.48 

1.2. Campus II 

O Campus II situado na Rua Oswaldo Cruz, 179 - Boqueirão, Santos, tem terreno de 

3.335,50 m2, como área construída de mais de 5.400 m2. Abaixo estão o detalhamento dos espaços 

e suas medidas. 

Tabela 31 – Infraestrutura Geral: Campus II. 

Tipo/Uso Dimensões Área (m2) 

Almoxarifado 7.00x6.30 4.10 

Anfiteatro 27.30X8.50 232.05 

Deposito 10.50X5.00 54.50 

Telefonista 2.70X2.70 7.29 

Secretaria do Curso 17.00X9.00 153.00 

Cantina 13.40X2.80 37.52 

Suporte Audivisual 5.30X6.60 34.98 

Sala dos Bedéis 2.20X200 4.40 

WC-Masculino (Funcionários) 7.60X6.60 50.16 

WC-Feminino (Funcionarias) 7.60X6.60 50.16 

Casa das Maquinas(Elevador) 4.80X2.75 13.20 

Casa de Força 7.70X3.70 28.49 

Oficina 6.00X5.00 30.00 

Arquivo Morto 18.00X3.75 67.50 

Portaria 4.00X2.50 10.00 

Sala de Administração 5.40X6.30 34.02 

Biblioteca 545.63 545.63 

Biotério 30.00x4.00 120.00 

Sala de Projeção 10.50X6.30 66.15 

Sala Coordenação 7.70X4.60 35.42 

Sala de Aula 16.70X8.90 48.63 

Sala de Professores 13.40X8.60 115.24 

Lab. Microbiologia 23.20X6.60 153.12 

Lab. de Anatomia 26.10X19.50 247.95 

Lab. de Parasitologia 23.00X6.60 151.80 

Lab. Fisiologia 26.40X6.60 174.24 

Lab. Bioquímica 23.00X6.60 151.80 

Clínica de Audiologia 29.30X3.70 108.41 
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Tipo/Uso Dimensões Área (m2) 

Clínica de Fonoaudiologia 10.50X6.30 66.15 

WC-Alunado 7.60X6.60 50.16 

WC-Alunada 7.60X6.60 50.16 

Lab. Técnica Cirúrgica 27.50X6.70 184.25 

MuseudDe Anatomia 10.50X2.00 21.00 

Lab. Histopatologia (Macro)-Hga 22.10X8.80 194.48 

Lab. Histopatologia(Microscopia) 14.80X14.70 217.56 

Lab. Biologia Molecular 13.50X6.60 89.10 

PROAC 9.70X1.90 18.43 

Acervo Biblioteca 14.10X8.90 125.49 

Salão de Estudo (Biblioteca) 21.00X8.90 194.91 

Informática (Biblioteca) 15.00X8.90 133.50 

Recepção (Biblioteca) 8.20x8.90 72.98 

Salas Estudos/Grupos 1,2,3 7.50x2.50 18.75 

Salas 129/131 Habilidades/Manequins 9.40X6.60 62.04 

Sala de Aula 103 16.70X8.90 148.63 

Sala de Aula 105 16.70X8.90 148.63 

Sala de Aula 107 8.20X8.90 72.98 

Sala de Aula 108 8.20X8.90 72.98 

Sala de Aula 109 16.70X8.90 148.63 

Sala de Aula 111 16.70X8.90 148.63 

Sala de Aula 122 9.70x6.60 9.70x6.60=64.02 

Sala de Aula 130 4.00X6.60 26.40 

Sala de Aula 203 16.70X8.9 148.63 

Sala de Aula 205 16.70X8.90 148.63 

Sala de Aula 207 16.70X8.90 148.63 

Sala de Aula 209 16.70X8.90 148.63 

Sala de Aula 211 16.70X8.90 148.63 

1.3. Campus III 

O Campus I situado na Rua Batista Pereira, 265 - Macuco, Santos, tem terreno de 4.471,17 

m2, como área construída de mais de 11.500 m2. Abaixo estão o detalhamento dos espaços e suas 

medidas. 

Tabela 32 – Infraestrutura Geral: Campus III. 

Tipo/Uso Dimensões Área (m2) 

Almoxarifado – Biomedicina 5,00 x 6,30 31.5 

Depósito 7,23 x 7,83 56.6 

Caixa eletrônico 2,70 x 1,85 4.99 

Telefonista 2,40 x 1,80 4.32 

Secretaria de cursos 19,10 x 10,30 196.73 

Cantina 6,50 x 9,00 58.5 

Provedor Internet 6,20 x 2,60 16.12 

Sala dos bedéis 6,70 x 12 80.4 
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Tipo/Uso Dimensões Área (m2) 

Teatro 12,20 x 28,00 341.6 

Diplomação 6,40 x 4,00 25.6 

WC – masculino (funcionários) 1,40 x 2,50 3.5 

WC feminino (funcionárias) 1,40 x 2,50 3.5 

Casa das máquinas – elevadores 3,70 x 3,90 14.4 

Casa de força 5,60 x 5,83 32.6 

Oficina 3,40 x 5,00 17 

Arquivo morto 13,50 x 12,50 168.75 

Sala oval 7,50 x 3,20 24 

Portaria 2,10 x 1,90 3.99 

Biblioteca -  (acervo) térreo * 29,50 x 12,00 298 

Biblioteca – (leitura) 1º andar* 29,50 x 12,00 298 

Reitoria 12,00 x 15,40 184.8 

Núcleo de Comp. Científica – NCC 12,00 x 12,00 144 

Lab. Informática – 104 6,70 x 12,00 80.4 

Lab. Informática – 10 12,00 x 12,00 144 

Lab. 116  (desativado) * 12,00 x 12,00 112.5 

Lab. 101 (desativado) 14,50 x 6,40 92.8 

Lab.  Parasitologia - 107 6,50 x 12,00 78 

Lab.  Histologia – 109 6,50 x 12,00 78 

Lab. Análises Clínicas – 04 8,80 x 6,70 58.96 

Lab. Análises Clínicas – 15 8,80 x 6,60 58.08 

Lab. Análises Clínicas – 17 12,00 x 6,50 78 

Lab. Microbiologia 8,80 x 6,70 58.96 

Lab. Anatomia 8,00 x 29,00 232 

Lab. Radiologia 3,80 x 16,80 63.84 

Lab. Enfermagem 12,15 x 4,90 59.5 

Sala anexa Lab. Enfermagem 3,50 x 3,00 10.5 

Sala Coordenação 7,00 x 12,00 84 

Sala de Aula (maior) 12,00 x 8,20 98.4 

Sala de Aula (menor) 12,00 x 6,70 80.4 

Sala de Professores * 10,20 x 10,30 105.06 

Sala de dança – térreo 12,00 x 6,50 78 

Sala de dança – 4º andar 13,50 x 15,00 202.5 

Sala 103 – Paiva 10,60 x 6,50 68.9 

Sala do Zaca 5,10 x 5,00 25.5 

Sala de triagem 11,20 x 6,50 72.8 

Sala 201 14,50 x 6,40 92.8 

Sala 202 7,30 x 6,40 46.7 

Sala 203 7,30 x 6,40 46.7 

WC – masculino (alunado) 6,00 x 2,80 16.8 

WC – feminino  (alunado) 6,00 x 2,80 16.8 

Quadra poliesportiva 29,30 x 19,00 556.7 
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Tipo/Uso Dimensões Área (m2) 

DA da Biomedicina 3,20 x 4,70 15.04 

Lab. 116 12,00 x 12,00 144 

1.4. Infraestrutura de Segurança 

Os Campi   são monitorados por sistema de câmeras de segurança, porteiros, seguranças, 

inspetores de alunos e membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 

treinados para situações de incêndio e acidentes de trabalho.  Está instalado um aparelho de 

desfibrilação em cada campus. Os funcionários da CIPA são treinados para utilização do 

equipamento e o projeto Alfa, desenvolvido por alunos do curso de medicina, desenvolvem 

atividades de primeiros socorros, estando aptos à utilização deste equipamento. Além disso, há 

funcionários para a manutenção e conservação, eletricistas, marceneiro, mecânico de 

refrigeração, técnicos em eletrônica, técnicos em microscopia e ajudantes de serviços gerais, nos 

Campi  . 

Todos os andares dos prédios do UNILUS possuem extintores de incêndio e os 

funcionários foram treinados de como manipulá-los. Todos os equipamentos elétricos são 

desligados da tomada após seu uso e as chaves de força são desligadas no final do expediente. 

Os laboratórios possuem alguns equipamentos de segurança como lavatório de olhos, 

chuveiros, capela de fluxo laminar. Todos os alunos são orientados no início de cada período letivo 

para permanecer nos laboratórios de traje branco, calças compridas e seguir os procedimentos de 

precaução padrão. 

A Instituição possui infraestrutura preparada para atender professores, funcionários e 

acadêmicos portadores de necessidades especiais, como elevadores, rampas de acesso, sanitários 

masculino e feminino adaptados, local reservado no Teatro e equipamentos especiais conforme 

exigências da Portaria Ministerial. 

1.5. Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos 

O UNILUS estabeleceu um conjunto de orientações, com vistas a uma utilização de 

qualidade e satisfatória dos seus equipamentos, conforme segue. 

A manutenção e conservação dos equipamentos incluem as atividades realizadas nos 

laboratórios de ensino de graduação, sendo executadas por funcionários da própria Instituição, 

devidamente especializados e treinados para exercer estas funções. 

Os procedimentos de manutenção são divididos em três grupos: manutenção preventiva, 

manutenção corretiva e manutenção de emergência. 

Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de: 

 Substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo tempo de 

uso esteja próximo ao final do tempo de vida útil; 

 Reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a probabilidade da 

ocorrência de acidente, incidente e interrupções nas rotinas de trabalho; 

 Reformas necessárias à implementação de novas atividades; 

 Reformas necessárias para a ampliação da capacidade das atividades já existentes; 

 Consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes ou incidentes; 
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 Reformas que atendem a minimização ou eliminação de riscos de acidentes de alta 

ou altíssima probabilidade. 

1.6. Recursos Audiovisuais e Multimídia 

Multimeios: Os acervos de recursos audiovisuais estão resumidos no quadro a seguir. 

São 11.503 diapositivos, 252 fitas de vídeo. Os equipamentos somam 37 aparelhos de aplicações 

diversas, tais recursos são utilizados para melhor desenvolvimento das atividades de ensino e 

extensão. 

O UNILUS possui aparelho de Multimídia e computadores ligados à internet em todas as 

salas de aula. 

1.7. Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

A instituição destina anualmente uma verba para aquisição, atualização e expansão de 

materiais, equipamentos e softwares. Os materiais e equipamentos são selecionados pelos 

professores de cada área, juntamente com a coordenação e a solicitação e encaminhada para a 

reitoria. Planeja-se a substituição dos equipamentos por outros mais modernos, à medida que 

surgem inovações tecnológicas ou quando ocorre deterioração dos mesmos. Os materiais de uso 

contínuo são solicitados pelos professores ou técnicos de laboratório ao coordenador do curso ou 

ao administrador do Campus. Também destina-se anualmente uma verba para manutenção e 

conservação das instalações físicas e equipamentos. Os setores de administração dos Campi    e 

manutenção verificam a necessidade de manutenção e conservação das instalações físicas e 

equipamentos e comunicam a coordenação e reitoria. Os equipamentos passam por aferição, 

calibração e manutenção anual, ou quando houver necessidade. 

Anualmente, durante os dois períodos de férias regimentais, são efetuadas as reformas 

necessárias, tais como pintura das paredes internas e externas, substituição de comutadores de 

luz, tomadas, lustres, pias, torneiras, vasos sanitários, bebedouros, equipamentos e mobiliário em 

geral. Outras atividades de manutenção e reforma são realizadas durante o ano letivo, conforme 

a necessidade. 

1.8. Laboratórios específicos 

Tabela 33 – Laboratórios específicos 

Descrição Localização 
Área 
(m2) 

Capaci
dade 

Utilização 

M T N 

Lab. Anatomia humana CII 230 60 X X  

Biofísica, fisiologia e farmacologia (01) CII 124 70 X X  

Bioquímica CII 151,80 72 X X  

Patologia Macroscopia CII 215 48 X X  

Patologia Microscopia CII 192 94 X X  

Histologia, Biologia Celular e Embriologia (2) CII 192 94 X X  

Microbiologia e Imunologia (3) CII 153,12 90 X X  

biofísica, fisiologia e farmacologia (4) CII 124 70 X X  

Parasitologia médica CII 140 80 X X  

Técnica Operatória CII 184,25 60 X X  

Morfofuncional CII 70 24 X X  
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Descrição Localização 
Área 
(m2) 

Capaci
dade 

Utilização 

M T N 

Lab. Informatica Médica CII 35,45 20 X X  

Biologia Molecular CII 80 10 X X  

Lab. Habilidades CI 250 40 X X  

Lab. Informática – 104 CIII 80.4 41 X X X 

Lab. Informática – 10 CIII 144 75 X X X 

Lab.  Parasitologia - 107 CIII 78 45 X X X 

Lab.  Histologia – 109 CIII 78 32 X X X 

Lab. Análises Clínicas – 04 CIII 58.96 16 X X X 

Lab. Análises Clínicas – 15 CIII 58.08 17 X X X 

Lab. Análises Clínicas – 17 CIII 78 15 X X X 

Lab. Microbiologia CIII 58.96 36 X X X 

Lab. Anatomia CIII 232 93 X X X 

Lab. Radiologia CIII 63.84 30 X X X 

Lab. Enfermagem CIII 59.5 28 X X X 

1.9. Relação equipamento/aluno 

Os equipamentos de informática e internet são atualizados e em número adequado para 

a quantidade de usuários. Os terminais são localizados nas bibliotecas, laboratórios de 

informática, secretarias, sala dos professores, coordenação, Núcleo de Computação Científica e 

setores administrativos.  

Existem terminais exclusivos para consulta acadêmica (intranet) de notas e faltas nos 

Campi II e III pelos discentes.  

Relacionado ao acesso dos alunos aos equipamentos de informática, podemos informar 

que no Campus II é disponibilizado laboratório de informática com acesso à Internet na proporção 

de 1 terminal para até 14 alunos, considerando o total de matrículas dos cursos em 

funcionamento.  

Já relacionado ao Campus III é disponibilizado laboratório de informática com acesso à 

Internet na proporção de 1 terminal para até 7 alunos, considerando o total de matriculas dos 

cursos em funcionamento por período. 

Encontram-se à disposição dos alunos do curso de medicina os equipamentos de 

informática localizados no Campus II e no Campus III, nos quais são desenvolvidas as atividades 

do curso. No Campus II, funciona exclusivamente o curso de Medicina, estando instalado o 

Laboratório de Informática em Saúde (médica) com 20 estações. Além desse espaço, estão 

disponíveis os computadores instalados nos laboratórios de informática do Campus III, com 66 

estações. Os discentes também utilizam para suas atividades e pesquisas os computadores 

instalados na sala de leitura das Bibliotecas dos Campi  do UNILUS. Os equipamentos e materiais 

disponíveis para os discentes são em quantidade suficiente para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas, compatíveis com a proposta pedagógica do curso.  

Tabela 34 – Relação Equipamento de Informática. 

Espaço/Local Número de computadores 
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Laboratório 10 – Campus III 34 

Laboratório 104 – Campus III 20 

Laboratório 103 – Campus III 12 

Laboratório Medicina – Campus II 20 

Bibliotecas 51 

Total 137 

Número de alunos -UNILUS 1536 

Relação equipamentos/alunos 11,21:1 

1.10. Inovações tecnológicas significativas 

Uma inovação pode ser definida como a exploração bem-sucedida de novas ideias.  

Transformações significativas estão ocorrendo em todas as áreas do conhecimento com 

um desenvolvimento científico e tecnológico que aproxima de forma inexorável potências 

humanas e máquinas. 

São muitas as tentativas de sistematização da evolução científica e tecnológica no mundo 

das comunicações. A Internet que já faz parte da realidade do mundo acadêmico é, hoje, um 

importante elemento de conexão entre equipamentos e, introduz novas formas de se produzir 

conhecimento e cultura, o que leva o UNILUS a atualizar permanentemente, a estrutura 

laboratorial e incorporar novos softwares, na medida e na proporção da necessidade da utilização 

futura. 

2. Biblioteca 

2.1. Apresentação 

A instituição de ensino existe a 55 anos na cidade de Santos onde leva o conhecimento e a 

educação com seu primordial, 1967 foi criado o primeiro curso de Medicina em Santos 1969 foi 

criado o segundo curso de Administração e assim sucessivamente foi crescendo e até hoje 

cumprindo com sua missão no desenvolvimento da cidade. 

No entendimento do UNILUS, o processo educacional requer a consonância entre a 

concepção, as ações e a utilização de recursos pedagógicos diversificados, que vão contribuir para 

o desenvolvimento de um trabalho mais completo. Destes recursos, merece destaque a Biblioteca, 

que se caracteriza como espaço institucional que possui repercussão direta no processo de 

aprendizagem. 

O UNILUS entende, ainda, que na Biblioteca Universitária, como em qualquer unidade de 

informação, o importante é suprir as necessidades de informação dos usuários de modo eficaz e 

com agregação de valor. 

Assim, a Biblioteca do UNILUS possui papel claramente definido e fundamental que é o de 

atender qualitativamente às necessidades de informações da comunidade acadêmica. Ela precisa 

dar suporte ao desenvolvimento da missão da Instituição, apoiando-a na qualificação profissional, 
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na formação de pesquisadores, no crescimento da pesquisa/iniciação científica e nas atividades 

de extensão que ligam diretamente o UNILUS à comunidade. 

As duas Bibliotecas da instituição estão instaladas nos Campi   II biblioteca de medicina e 

III biblioteca Central Fundação Lusíada. São interligados e obedecem ao mesmo regulamento e 

políticas. 

Os acervos estão disponíveis para todos os alunos, docentes, funcionários dos diversos 

cursos do Centro Universitário. Desta forma, os alunos do Centro Universitário Lusíada podem 

utilizar qualquer material bibliográfico das duas unidades. O site disponibiliza para consulta o 

acervo bibliográfico integral. Os visitantes são atendidos de segunda-feira a sexta-feira das 15hs 

às 18hs. 

As Bibliotecas possuem papel claramente definido e fundamental que é o de atender 

qualitativamente às necessidades de informações da comunidade acadêmica. Ela precisa dar 

suporte ao desenvolvimento da missão da Instituição, apoiando-a na qualificação profissional, na 

formação de pesquisadores, no crescimento da pesquisa/iniciação científica e nas atividades de 

extensão que ligam diretamente o UNILUS à comunidade. 

2.2. Missão 

Organizar, atualizar e disponibilizar à toda comunidade, serviços e produtos de informação 

de maneira objetiva e clara em todas as áreas do conhecimento. 

2.3. Objetivo 

Biblioteca do Centro Universitário Lusíada tem como principal objetivo atuar como 

referencial de informações relativas ao ensino fundamental, médio e superior, colaborando para 

desenvolvimento de toda comunidade acadêmica através de acervo informatizado. 

2.4. Política 

A política para a Biblioteca, no UNILUS, se assenta nas seguintes diretrizes: 

 Assegurar a expansão, modernização e otimização dos serviços prestados pela 

Biblioteca à comunidade universitária e à sociedade; 

 Implementar a informatização da Biblioteca e investir em Bibliotecas digitais, 

permitindo o acesso aos diferentes meios de informação científica e o intercâmbio 

entre Bibliotecas; 

 Desenvolver mecanismos para o aumento do acervo da Biblioteca, com elaboração 

de projetos para obtenção de recursos; 

 Destinar recursos para atualização e complementação das coleções de livros, 

periódicos e outros documentos (mapas, filmes, bases de dados em CD-ROM e 

outros); 

 Estabelecer normas e disciplinar o processo de seleção, tanto em quantidade como 

em qualidade, de acordo com as características de cada curso oferecido pelo 

UNILUS; 

 Expandir o acesso on-line às informações científicas, tecnológicas, artísticas e 

culturais produzidas em instituições, nacionais e do exterior, de renome; 
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 Manter o profissional de biblioteconomia sempre atualizado, preparado para 

trabalhar em equipe e tendo o computador como seu companheiro inseparável de 

trabalho, já que a tecnologia passou a fazer parte do dia-a-dia deste profissional; 

 Possibilitar a formação de coleções de acordo com os objetivos da Instituição e a 

disponibilidade dos recursos financeiros, permitindo um processo de seleção 

sistematizado e consistente, propiciando o crescimento racional e equilibrado das 

diferentes áreas do acervo que deem suporte ao ensino, pesquisa/iniciação 

científica e extensão; 

 Proceder à avaliação do seu acervo sempre que necessário, sendo empregados 

métodos quantitativos e qualitativos, cujos resultados serão comparados e 

analisados, assegurando o alcance dos objetivos da avaliação da coleção; 

 Realizar o processo de desbaste do material desatualizado, para retirar do acervo, 

títulos ou partes da coleção, para a obtenção de maior espaço físico para a coleção 

em uso e para manter a qualidade do acervo. O material desbastado poderá ser 

remanejado ou descartado, segundo os critérios estabelecidos. 

2.5. Espaço Físico 

A Biblioteca do UNILUS Campus II ocupa uma área de 622,88 m² com dependências 

específicas a sala de leitura, pesquisa e guarda do acervo. A distribuição do espaço físico está 

apresentada na sequência. 

Tabela 35 – Biblioteca: Infraestrutura Campus II 

Descrição N° Área m2 Capacidade 

Disponibilização do acervo 01 125,49 (1) 12.000 

Estudo individual 01 230,91 (2) 1 por espaço 

Estudo em grupo 08 55,00 (2) 48 por período 

Administração e processamento técnico do acervo 01 5,00   

Recepção e atendimento ao usuário 01 62,98   

Acesso à internet 02 133,50 (3) 62 

Acesso à base de dados 01 10,00 (3) 3 

TOTAL 15 622,88   

Legenda: N° é o número de locais existentes;  Área é a área total em m²;  Capacidade: (1) em número de volumes que podem ser 
disponibilizados; (2) em número de assentos; (3) em número de pontos de acesso. 

Da mesma forma a Biblioteca do UNILUS Campus III ocupa uma área de 687,90m² com 

dependências específicas a sala de leitura, pesquisa e guarda do acervo. A distribuição do espaço 

físico está apresentada na sequência. 
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Tabela 36 – Biblioteca: Infraestrutura Campus III 

Descrição N° Área m2 Capacidade 

Disponibilização do acervo 01 127,53 (1) 20.000 

Estudo individual 01 75,02 (2) 1 por espaço 

Estudo em grupo 01 237,05 (2) 54 por período 

Administração e processamento técnico do acervo 01 57,84   

Recepção e atendimento ao usuário 01 24,00   

Acesso à internet 01 26,06 (3) 9 

Acesso à base de dados 01 12,87 (3)  

Consulta ao acervo 01 127,53 (3)  

TOTAL 08 687,90   

Legenda: N° é o número de locais existentes; Área é a área total em m²; Capacidade: (1) em número de volumes que podem ser 
disponibilizados; (2) em número de assentos; (3) em número de pontos de acesso. 

2.6. Instalações para o acervo 

A biblioteca do Campus II dispõe de um acervo de 125,49 m2, dividido igualmente entre, 

livros, obras de referência, periódicos, jornais e teses. 

Possui 45 estantes duplas; 13 estantes individuais; 2 estantes de revistas e 2 aparelhos de 

ar-condicionado. A manutenção é periódica (limpeza, conservação do acervo) feita por 

funcionários designados para tanto pela Bibliotecária. 

A biblioteca do Campus III dispõe de um acervo de 127,53 m2, dividido igualmente entre, 

livros, obras de referência, periódicos, jornais e trabalhos acadêmicos. 

Possui várias estante e ar-condicionado central. A manutenção é periódica (limpeza, 

conservação do acervo) feita por funcionários designados para tanto pela Bibliotecária. 

2.7. Instalações para estudos individuais 

A biblioteca do Campus II dispõe de um espaço físico 141,80 m2, para leitura individual, 

sendo 187 cadeiras, 3 aparelhos de ar-condicionado. O ambiente possui condições favoráveis de 

ventilação, acústica, sendo de fácil acesso aos alunos. Está disponível em todo o horário de 

funcionamento da Biblioteca. 

A biblioteca do Campus III dispõe de um espaço físico 75,02 m2, para leitura individual, 

sendo 28 cadeiras, ar-condicionado central. O ambiente possui condições favoráveis de ventilação, 

acústica, sendo de fácil acesso aos alunos. Está disponível em todo o horário de funcionamento da 

Biblioteca. 

2.8. Instalações para estudos em grupos 

A Biblioteca do Campus II possui 3 salas para estudo em grupo com ventiladores de teto, 

com mobiliário adequado, em todas possui mesas com 4 cadeiras. O ambiente possui condições 

favoráveis de ventilação, acústica, sendo de fácil acesso aos alunos. Está disponível em todo o 

horário de funcionamento da Biblioteca. 
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A Biblioteca do Campus III possui sala para estudo em grupo, com mobiliário adequado. 

O ambiente possui condições favoráveis de ventilação, acústica, sendo de fácil acesso aos alunos. 

Está disponível em todo o horário de funcionamento da Biblioteca. 

2.9. Equipamentos de informática 

Biblioteca do Campus II possui 62 computadores, sendo 42 dentro da biblioteca 01 com 

teclado especial para aluno com baixa visão e 20 numa sala em anexo e todos estão disponíveis 

em todo horário de funcionamento da biblioteca. 

A Biblioteca do Campus III possui 20 computadores todos estão disponíveis em todo 

horário de funcionamento da biblioteca. 

2.10. Horário de Funcionamento 

A biblioteca do UNILUS, Campus II organizou um horário de atendimento que oportuniza 

ao aluno estudar no turno de funcionamento do seu curso e em outros horários, funciona 

diariamente, cerca de 14 horas diárias, conforme mostra a tabela a seguir. 

Tabela 37- Biblioteca: Horário de funcionamento – Campus II 

DIAS DA SEMANA 
MANHÃ TARDE NOITE 

Início Fim Início Fim Início Fim 
Segunda à Sexta-feira 7h     21h 

Sábado* 7h 12h     

As bibliotecas do UNILUS, Campus III organizou um horário de atendimento que 

oportuniza ao aluno estudar no turno de funcionamento do seu curso e em outros horários. A 

biblioteca funciona diariamente, cerca de 16 horas diárias, conforme mostra a tabela a seguir. 

Tabela 38- Biblioteca: Horário de funcionamento – Campus III 

DIAS DA SEMANA 
MANHÃ TARDE NOITE 

Início Fim Início Fim Início Fim 
Segunda à Sexta-feira 7h     23h 

Sábado* 7h 12h     

2.11. Pessoal técnico-administrativo 

Para as funções de organização, administração e atendimento, as Bibliotecas do UNILUS 

conta com uma equipe de onze (10) profissionais, sendo: uma Bibliotecária/Chefe Viviani Mattar 

Lobato Silva CRB8-7994, sete (7) auxiliares de bibliotecas e dois (2) menor aprendiz para a 

realização dos atendimentos e das tarefas auxiliares em geral. 

2.12. Política de aquisição, expansão e atualização 

A Instituição preocupa-se em manter o acervo atualizado, investindo em novos títulos, 

mantendo a quantidade de exemplares é determinada proporcionalmente ao número de alunos 

conforme as recomendações dos órgãos oficiais de educação e pela demanda de uso da obra. A 

atualização e expansão ocorrem através da renovação de assinaturas de periódicos e a aquisição 

de livros indicados pelos coordenadores e professores dos cursos, que repassam à bibliotecária 

as listas para uma tomada de preços e encaminha o resultado ao departamento financeiro para a 

liberação da compra. 

São objetivos da Política de Formação de Acervo: 
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 Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo em todas as áreas do 

conhecimento; 

 Determinar critérios para duplicação de títulos 

 Estabelecer critérios para priorizar a aquisição de obras; e 

 Traçar diretrizes para descarte do material. 

A política de atualização do acervo passa por um programa de aquisição permanente, por 

meio de compras, doações e permutas. O controle e acompanhamento têm o objetivo de ordenar 

o crescimento racional, assegurando consistência e equilíbrio no desenvolvimento dos recursos 

informativos; compor uma coleção com alto grau de excelência, tanto qualitativa quanto 

quantitativa, da forma que melhor atenda aos interesses da comunidade acadêmica do UNILUS. 

Todo acervo adquirido é registrado, catalogado e classificado na Biblioteca. A aquisição 

de periódicos está garantida pela renovação automática. 

O acervo para atendimento às necessidades dos Cursos é constituído de livros básicos e 

complementares da área profissional para as disciplinas da matriz curricular, periódicos 

especializados, obras de referência e materiais especiais. 

O acervo geral da biblioteca é constituído por livros e outros suportes de informação como 

periódicos, fitas de vídeos, CD-ROM, DVDs, folhetos, informativos e revistas não científicas, 

periódicos da CAPES base de dados EBSCO e UPDATE solução eletrônica medicina baseada em 

evidências ambos são assinaturas anual. Todo esse material está devidamente distribuído nas 

estantes, tendo sido etiquetado e organizado de acordo com os padrões bibliográficos de 

catalogação (Código de Catalogação Anglo Americano - AACR2) e classificação (Classificação 

Decimal de Dewey - CDD), para que sua recuperação no acervo seja imediata. 

A tabela a seguir, demonstra a quantidade de volumes e exemplares de todo o acervo 

existente na biblioteca. 

Tabela 39- Biblioteca: Acervo geral 

Áreas 
Livros Periódicos Multimídias 

Títulos Exemplares Títulos Títulos 

Ciências Agrárias 122 129   

Ciências Biológicas 246 606   

Ciênc. da Saúde 14731 30120 531 1116 

Ciênc. exatas e da Terra 1153 1759   

Ciências Humanas 1476 2269   

Ciências Sociais Aplicadas 3710 4321 137 248 

Engenharia/Tecnologia 122 129   

Linguística, Letras e Artes 5228 5094   

Multidisciplinar 1384 569   

TOTAL 28172 44996 668 1364 

2.12.1. Expansão do Acervo 

A política de atualização e expansão tem como objetivos, favorecer o crescimento racional 

e equilibrado do acervo e de identificar os campos de interesse da Instituição, atendendo aos 

planos de ensino dos projetos pedagógicos dos cursos do UNILUS, observando as recomendações 
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dos indicadores da Avaliação de Cursos do Ministério da Educação, no que se refere aos acervos 

específicos dos cursos e aos padrões da Biblioteconomia quanto ao desenvolvimento de coleções.  

A atualização e expansão fundamenta-se no processo de aquisição e de permuta de 

materiais bibliográficos e audiovisuais. Para tanto, a atualização se dá mediante seleção e compras 

programadas, a partir de indicações de coordenadores, professores, alunos, bibliotecários, 

atendendo, sobretudo à bibliografia básica e complementar indicada nos projetos pedagógicos 

dos cursos oferecidos pelo UNILUS. 

As aquisições são realizadas semestralmente, ou em decorrência de alguma 

complementação necessária durante esse período para atender a uma demanda específica do 

curso, disciplina ou módulos. 

No período de vigência do PDI, a atualização do acervo da Biblioteca tem por base o 

planejamento além do atendimento aos cursos em funcionamento, a aquisição das bibliografias 

necessárias aos novos cursos a serem ofertados. 

A tabela a seguir demonstra a expansão do acervo da Biblioteca, no qual se integram as 

necessidades dos cursos em funcionamento, bem como os acervos dos cursos a serem 

implantados no período de vigência do PDI, para os quais estão previstas dotações orçamentárias, 

conforme consta no planejamento financeiro do UNILUS. 

Tabela 40- Biblioteca: Expansão do acervo bibliográfico 

Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 

Livros 97 1560 500 500 500 

Multimídia 180 200 200 200 200 

Periódicos * * * * * 

TOTAL 277 1760 700 700 700 
Legenda: * Periódicos eletrônicos Update; artigos da EBSCO 

2.13. Serviço de Acesso ao Acervo 

A consulta e o empréstimo são feitos pelo sistema da própria Unilus utilizando os recursos 

do Banco de Dados Oracle, desenvolvido pela equipe de sistemas do Centro Processamento de 

Dados, onde todas estatísticas são feitas pelo mesmo. 

O aluno pode fazer suas consultas através do computador e também ir diretamente ao 

acervo. As reservas de livros são feitas quando o material não está disponível na estante. 

A Biblioteca possui regulamento próprio para empréstimos. 

2.14. Filiação Institucional à Entidade de Natureza Científica 

A Biblioteca disponibiliza para usuário tenha melhor atualização e informação científica. 

Destaca-se ainda, os serviços de orientações e encaminhamentos pela biblioteca em relação em 

relação as bases de pesquisas, tais como: 

 Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) interface com a 

PUBMED; 

 Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); 

 Scientific Electronic Library Online (SciELO); 

 Portal Regional da BVS (OPAS, BIREME); 

 COCHRANE Plataforma em inglês da área da saúde. 
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A Biblioteca UNILUS mantem ainda EBB - Empréstimo entre as bibliotecas das instituições 

parceiras, contribuindo para formação dos alunos. 

2.15. Apoio na Elaboração de Trabalhos Acadêmicos  

A Biblioteca orienta os alunos em pesquisas bibliográficas. Na instituição tem o manual 

que está disponível no site da UNILUS e impresso na Biblioteca com as normas de como devem 

ser formulados os TCCs, dissertações e trabalhos científicos. 

O Núcleo de Estudos e Pesquisa Dr. Nelson Teixeira, tem a atribuição de orientar e 

acompanhar os alunos em relação aos trabalhos acadêmicos e sua normalização, de acordo com a 

ABNT e Vancuver, atividade está realizada em parceria com a Biblioteca.  A catalogação é 

acompanhada pela Bibliotecária. 

3. Plano de Acessibilidade aos Portadores de Necessidades Especiais 

Atenta ao disposto na Portaria MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, sobre os 

requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências físicas às dependências da IES, 

a Mantenedora do UNILUS determinou políticas que reconhecem as necessidades diversas dos 

alunos, acomodando os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de 

qualidade a todos, por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso 

de recursos diversificados e parceria com as organizações especializadas. 

Atenta à sua responsabilidade social, o UNILUS adota políticas para os portadores de 

necessidades especiais, conforme legislação em vigor. 

3.1. Acessibilidade às Instalações Físicas, Equipamentos e Mobiliários 

Conforme a legislação vigente e o Plano de Acessibilidade Física da Instituição, são 

apresentadas as seguintes as adaptações, normas e objetivos, de acordo com cada público 

específico:  

a) Para os alunos portadores de deficiência física:  

 Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo, com a eliminação de 

barreiras arquitetônicas assegurando o acesso aos espaços de uso coletivo, para 

que o deficiente possa interagir com a comunidade acadêmica;  

 Lavabos, bebedouros e banheiros adaptados ao uso de portadores de deficiência 

física;  

 Portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 

rodas;  

 Barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

 Rampas com corrimãos, facilitando a livre circulação de cadeira de rodas;  

 Móveis que possam ser usados por deficientes físicos na praça de alimentação; e  

 Vagas em estacionamentos nas proximidades da IES.  

Sem prejuízo de acessibilidade às demais dependências da infraestrutura física, estas 

adaptações privilegiarão o acesso de deficientes à biblioteca, laboratórios e espaços de 

convivência, e serão implementadas conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos por 

parte da Mantenedora.  
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b) Para os alunos portadores de deficiência visual, proporcionará, caso seja solicitada e 

conforme a legislação em vigor, sala de apoio, disponível do ingresso à conclusão do curso, 

contendo:  

 Máquina de datilografia Braille.  

 Impressora Braille acoplada a 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 e réguas de leitura.  

 Scanner acoplado a um computador.  

 Aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille.  

 

c) Para os alunos portadores de deficiência auditiva, oferecerá, caso seja solicitada e 

conforme a legislação em vigor, estrutura disponível do ingresso à conclusão do curso, 

contendo: 

 Intérpretes da língua dos sinais, especialmente quando da realização de provas ou 

sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando não 

tenha expressado o real conhecimento do aluno.  

 Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando-se o conteúdo 

semântico.  

 Aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita.  

 Informações aos professores para que se esclareça a especificidade linguística dos 

surdos.  

 

d) Para os professores, alunos, funcionários e empregados portadores de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, o UNILUS pode proporcionar, além de ajudas técnicas, 

programa de capacitação para a educação inclusiva, constando, especialmente da oferta 

de:  

 Informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado dos 

portadores de necessidades especiais.  

 Cursos, seminários ou eventos similares, ministrados por especialistas.  

 Cursos para o entendimento da língua dos sinais, LIBRAS. 

 

e) Para a comunidade, a oferta de:  

 Campanhas de sensibilização e de motivação para a aceitação das diferenças.  

 Parcerias com as corporações profissionais e com as entidades de classe com o 

objetivo de ações integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil para o 

reconhecimento dos direitos dos portadores de necessidades sociais como Direitos 

Humanos Universais.  

 Integração Escola/Empresa para a oferta de estágios profissionais, incluindo 

empregos permanentes, com adequadas condições de atuação para os portadores 

de necessidades especiais.  
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3.2. Atendimento Prioritário, Imediato e Diferenciado  

O UNILUS orienta sobre o tratamento a ser dispensado a professores, alunos, funcionários 

portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, 

garantindo o atendimento prioritário, imediato e diferenciado aos alunos e docentes portadores 

de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.  

Quaisquer falhas por parte do corpo técnico-administrativo ou docente em seguir estas 

normas podem ser comunicadas pelo aluno diretamente à Coordenação ou à Reitoria, que 

tomarão as providências cabíveis, conforme instrui o Regimento da Instituição, para que sejam 

respeitadas de fato a dignidade e a cidadania integral do indivíduo. 

3.3. Serviço de Tradução e Interpretação da Língua Brasileira dos Sinais  

Em sala apropriada, o ensino da Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS é exemplo de 

atividade educacional especial desenvolvida, conforme a necessidade.  

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS foi 

inserida como componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores para o 

exercício do magistério e nos cursos de Fonoaudiologia. Nos demais cursos de educação superior, 

a LIBRAS é oferecida como componente curricular optativo.  

Assim sendo, prevê-se que, nos próximos anos, o contingente de alunos e professores, 

além de funcionários do corpo técnico-administrativo, preparados para entender e se fazerem 

entender em LIBRAS torne-se significativo, contribuindo para mais ampla integração de eventuais 

novos alunos dependentes deste meio de comunicação. 
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IX. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL  

 avaliação das instituições de ensino superior brasileiras é uma ferramenta 

poderosa para as necessárias mudanças na educação superior, visando à melhoria 

na qualidade e maior aproximação com a sociedade contemporânea. 

A valorização e a ampliação do conhecimento possibilitam a oportunidade de novos 

serviços, forçando o indivíduo a buscar o aprimoramento pessoal e a atualização dos seus 

conhecimentos. 

A avaliação entendida como um insumo do processo mais amplo de planejamento da 

organização permite, enfim, obter o diagnóstico de necessidades e identificar as ações a serem 

contempladas na gestão da organização. 

Assim, a avaliação institucional consiste em um processo permanente de elaboração de 

conhecimento e de intervenção prática, que permite retroalimentar as mais diversas atividades 

da instituição, durante todo o seu desenvolvimento. 

É necessário garantir que a avaliação não seja praticada de forma burocratizante, 

empobrecendo seu potencial educativo, evidenciador das mudanças necessárias para que o 

ensino superior possa reencontrar a sua identidade e cumprir o seu real papel social, diante de 

uma realidade caracterizada pela incerteza do futuro.  

O sucesso das políticas públicas de avaliação passa pelo respeito e reconhecimento da 

importância do projeto institucional, único referencial capaz de qualificar o conceito de qualidade 

de ensino que se pretende construir no interior dos estabelecimentos de ensino. É para o conjunto 

de atores que compõe esse cenário que a avaliação deve fazer sentido, para que eles possam 

igualmente dar sentido ao seu trabalho pedagógico, sem perder de vista o contexto social em que 

este se insere. 

Dessa forma, a avaliação institucional se justifica pelos objetivos que reafirma e que não 

podem ser examinados de forma massificada na medida em que a homogeneização das 

instituições põe a perder a riqueza da sua diversidade. 

A 
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1. Comissão Própria de Avaliação – CPA  

No ano de 2004, em cumprimento ao artigo 11 da lei nº 10.861 e portaria Ministerial nº 

2.051 foi instaurada a primeira CPA do UNILUS, conforme regimento da Comissão Própria de 

Avaliação, e conforme Portaria n. 001/04-REITOR de 09 de março de 2004. A comissão propôs 

três (3) novos modelos de questionário, com objetivo de responder aos questionamentos no 

âmbito da avaliação do corpo discente por parte dos docentes, processo de avaliação contínua dos 

cursos, avaliação dos órgãos de apoio do UNILUS feita pelos discentes e docentes, capítulo IV do 

regimento da CPA. Os dados são apresentados aos componentes da CPA, representantes do corpo 

docente, corpo discente, técnico-administrativo e represente da sociedade civil organizada. 

Este é o modelo usado até 2009. No final de 2009, a própria CPA propôs modificação no 

sistema de avaliação, com maior representatividade dos seus membros, tendo atualmente três (3) 

representantes de cada segmento. Quanto à divulgação das análises, os resultados estão à 

disposição para consulta do corpo docente e discente, no sistema de bibliotecas. Com a 

reformulação da CPA, implementou-se a divulgação por meio do portal do aluno. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da IES foi instituída em consonância com o Art. 

11, da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.  

A atuação da CPA é autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na instituição, em conformidade com o determinado no inciso II, do art. 11, da Lei nº 

10.861/2004.  

São atribuições da CPA:  

a) Coordenar os processos de avaliação internos da instituição;  

b) Elaborar, implementar e acompanhar o Projeto de Avaliação Interna da IES;  

c) Sensibilizar a comunidade interna da IES para participar ativamente das ações 

avaliativas;  

d) Sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo INEP/MEC;  

e) Promover as ações institucionais necessárias ao cumprimento dos objetivos do 

SINAES;  

f) Conduzir de forma ética os processos de avaliação interna;  

g) Estimular a cultura da autoavaliação no meio institucional.  

A dinâmica de funcionamento da CPA poderá demandar a criação de grupos de trabalho 

com a participação do corpo dirigente, coordenadores de cursos, chefias de outros órgãos 

administrativos, representantes dos estudantes e representantes da comunidade externa, quando 

do levantamento dos dados pertinentes, incluindo a aplicação de formulários, entrevistas e outros 

métodos.  

Serão promovidos seminários internos e reuniões para a divulgação da metodologia e dos 

instrumentos utilizados para o levantamento de dados qualitativos e quantitativos da avaliação 

interna institucional.  

Compete à CPA:  

 Organizar os procedimentos e instrumentos a serem usados na avaliação interna 

da IES, incluindo a formação de grupos de trabalho;  

 Coordenar e participar da elaboração e aplicação dos instrumentos de coleta de 

dados e informações sobre a realidade institucional;  



 

PLANO DE DESENVIOLVIMENTO 

 INSTITUCIONAL (PDI) 

2019-2023 

 

| AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 152 
‘ 

 Garantir o rigor na coleta de dados e informações, bem como em todas as atividades 

pertinentes à avaliação interna;  

 Articular a participação de toda a comunidade interna e externa no processo 

avaliativo;  

 Promover seminários e debates de sensibilização da comunidade universitária 

para que participem ativamente do processo de avaliação interna;  

 Coordenar a análise dos dados e informações coletados, produzindo relatórios 

destinados a subsidiar o planejamento estratégico das IES;  

 Promover a ampla disseminação dos resultados da avaliação interna institucional 

mediante a divulgação de relatórios, informativos e boletins;  

 Empenhar-se para que a autoavaliação seja ponto de partida para a reflexão e 

proposições de melhorias institucionais;  

 Elaborar os relatórios parciais e finais referentes a cada período avaliativo 

institucional.  

O trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem como objetivo promover 

melhoras do ensino e da aprendizagem. Para tanto utiliza a avaliação como instrumento. Desta 

forma, procura contribuir com a gestão universitária, indicando caminhos e revendo processos.  

A CPA tem contribuído para o processo de avaliação interna, procurando aperfeiçoar seus 

instrumentos de pesquisa e envolver mais a participação de todos os segmentos.  

Visando a participação da comunidade acadêmica de forma representativa, são 

envolvidos os discentes e docentes em pesquisas realizadas ao longo do ano, procurando através 

da autoavaliação, avaliar levantados sejam de fácil visualização e compreensão. É por este motivo 

que a complexidade das atividades realizadas e das informações obtidas pela CPA estão 

consolidadas esquematicamente pelas dez dimensões preestabelecidas pelo SINAES.  

1.1. Composição da Comissão Própria de Avaliação – CPA  

Na composição da CPA existente no UNILUS é assegurada participação de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica e de representação da sociedade civil organizada, 

preservando-se a paridade entre os diversos segmentos, conforme determina a Lei nº 

10.861/2004. A CPA é formada por representantes de cada uma das seguintes categorias: corpo 

docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e sociedade civil organizada, constando do 

sistema e-MEC a sua atual composição.  

1.2. Metodologia  

São as seguintes as fases metodológicas assumidas pela CPA na implementação da 

Autoavaliação:  

 sensibilização;  

 diagnóstico;  

 avaliação interna;  

 relatório final;  

 divulgação;  

 balanço crítico: consolidação; e  

 avaliação externa (Avaliação Institucional) competência do MEC.  
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A escolha das dimensões e a definição de indicadores resultam na combinação de 

metodologias existentes e na elaboração de novos indicadores necessários. Esses indicadores 

quantitativos e qualitativos são utilizados para diagnosticar, descrever, interpretar e avaliar a 

realidade de cada setor, seus pontos fortes e fracos, possibilitando documento síntese (Relatório).  

1.2.1. Desenvolvimento da Proposta: Fases de Execução  

O autoconhecimento da Instituição, oriundo da visão global que a avaliação interna 

proporciona, será obtido a partir de uma dupla perspectiva:  

 O objeto de análise será o conjunto das dimensões que foram recentemente 

agrupadas em cinco eixos: 

▪ Eixo 1 -Planejamento e Avaliação Institucional;  

▪ Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional; 

▪ Eixo 3 – Políticas Acadêmicas;  

▪ Eixo 4 – Políticas de Gestão; e  

▪ Eixo 5 – Infraestrutura  

 Estabelecidas no Roteiro de Autoavaliação Institucional: orientações gerais (MEC, 

2004), em suas relações com as finalidades do UNILUS, tendo como foco as 

atividades de ensino, extensão e pós-graduação, e as inter-relações que mantêm 

entre si e com as expectativas da sociedade em que a Instituição está inserida. 

Compreenderá, também, a infraestrutura física, a gestão e as políticas de pessoal e 

de atendimento aos estudantes, com vistas a repensar sua missão para o futuro.  

 A produção das informações necessárias à realização da avaliação institucional 

envolverá toda a comunidade acadêmica e, em especial, os setores que centralizam 

e administram dimensões específicas da vida institucional.  

São várias as formas de estruturação de uma proposta de Avaliação Institucional. A forma 

adotada por esta IES compreende fases que, por sua vez, subdividem-se em etapas de execução, 

todas elas interdependentes e complementares.  

A Avaliação Interna, além do caráter qualitativo, adotará a perspectiva quantitativa, 

optando pela combinação de métodos e técnicas que mais se coadunam com as características da 

Instituição, utilizando-se de uma avaliação diagnóstica formativa. São utilizados instrumentos de 

pesquisa (questionários e pesquisa documental) que possibilitem traçar um diagnóstico da 

Instituição e permitam avaliar sua qualidade acadêmica, relevância social e eficiência gerencial e 

organizacional.  

Anualmente, a Comissão Própria de Avaliação da IES promove a avaliação dos 

instrumentos e metodologia utilizados no processo de autoavaliação, com o objetivo de 

aperfeiçoar esse processo, como instrumento de planejamento e gestão acadêmico-

administrativo e em atendimento às normas de avaliação da educação superior, aprovadas 

pelo Poder Público. As dimensões a serem consideradas no processo de avaliação 

institucional estão estabelecidas pela Lei nº 10.861/04, art. 3º.  

O documento Orientações Gerais para o Roteiro da Autoavaliação das Instituições, da 

CONAES e divulgado pelo INEP, serviu de base para a elaboração desta proposta de 

autoavaliação.  
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1.2.2. Princípios  

 melhoria da qualidade da educação superior;  

 responsabilidade social;  

 orientação da expansão de sua oferta; e  

 busca de eficácia da gestão institucional.  

1.2.3. Objetivos  

O processo de avaliação da Instituição tem os seguintes objetivos:  

 impulsionar um processo contínuo e criativo de autocrítica da Instituição com 

vistas a garantir um alto padrão de qualidade enquanto instituição prestadora de 

serviços;  

 diagnosticar como se efetivam e se relacionam o ensino e a extensão;  

 reformular e implementar novas políticas que estejam em consonância com o 

momento histórico respondendo às demandas sociais;  

 envolver todos os segmentos no processo avaliativo tendo-os como parceiros nas 

ações implementadas com vistas a um aperfeiçoamento contínuo;  

 explicar o propósito da avaliação, cuidar para que todo o processo seja permeado 

pela transparência, flexibilidade e ética;  

 aperfeiçoar a visão crítica quanto aos aspectos teóricos, metodológicos e práticos 

da avaliação institucional;  

 criar procedimentos avaliativos apropriados ao contexto específico da Instituição;  

 aprimorar a sensibilidade pessoal e profissional no exercício da avaliação;  

 buscar permanentemente a qualidade e a pertinência das atividades desenvolvidas, 

bem como o gerenciamento eficiente, ético e relevante dos recursos humanos e 

materiais, expressos em compromissos científicos e sociais;  

 orientar a expansão da oferta dos cursos da IES, subentendendo-se que a qualidade 

do Ensino e da Gestão da IES resultariam no sucesso dos cursos e preenchimento 

das vagas oferecidas;  

 buscar permanentemente a qualidade e a pertinência das atividades desenvolvidas, 

bem como o gerenciamento eficiente, ético e relevante dos recursos humanos e 

materiais, expressados em compromissos científicos e sociais;  

 aferir a contribuição, o impacto do UNILUS com vistas ao desenvolvimento 

econômico e social da comunidade local e regional, que se beneficiará das 

atividades de Ensino e Extensão desenvolvidas na Instituição.  

1.2.4. Relatório Final  

O relatório final da avaliação interna expressa os resultados do diagnóstico realizado 

através da análise das dimensões e dos instrumentos de pesquisa aplicados junto à comunidade 

acadêmica.  

Ao incorporar os resultados das avaliações dos cursos e do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE, está pronto para ser discutido com a comunidade 

acadêmica e a sociedade e colocado à disposição de especialistas da avaliação externa.  
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Tecerá uma análise, tecnicamente crítica, com ilustrações de tabelas, gráficos e 

indicadores, que facilitem o seu entendimento, além de apresentar sugestões para ações de 

natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a serem implementadas.  

1.2.5. Divulgação  

Como continuidade do processo de avaliação interna, a divulgação dos resultados 

oportuniza a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas 

anteriores. Para tanto, são utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos 

informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros. A divulgação propicia, ainda, 

oportunidades para que as ações concretas oriundas dos resultados do processo avaliativo 

sejam tornadas públicas à comunidade interna. 

1.2.6. Balanço Crítico: Consolidação  

Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre o mesmo, visando 

a sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e dos avanços 

apresentados permitirá planejar ações futuras.  

Deste modo, o processo de autoavaliação proporciona não só o autoconhecimento 

institucional, o que em si é de grande valor para a IES, como será um balizador da avaliação 

externa, prevista no SINAES como a próxima etapa da Avaliação Institucional.  

1.2.7. Etapas  

O processo da autoavaliação deve partir sempre da sensibilização da comunidade. Para 

que a sensibilização ocorra e o processo avaliativo fique claro para todos, a Comissão de Avaliação 

deve elaborar um esquema que garanta a transparência do processo, a informação clara e 

fidedigna e as orientações necessárias aos responsáveis diretos pelas ações.  

O diagnóstico consiste na sondagem do ambiente interno para conhecer a instituição. 

Identificam-se áreas vulneráveis como, por exemplo, falta de docentes capacitados, inexistência 

de regime de dedicação e laboratórios defasados, entre outros. A solução não deve ir em direção 

à contratação emergencial de grandes nomes titulados, que emprestem seu prestígio para a 

instituição e redução do número de professores horistas para mais facilmente atingir as metas 

numéricas da lei e se considerar o problema resolvido.  

Isto se configuraria como mera prestação burocrática de contas ao sistema desvinculado 

de qualquer compromisso com a construção de uma qualidade de ensino que possa vir a 

converter-se em diferencial qualitativo da instituição. A construção de um modelo de ensino 

competente não se resolve artificialmente. Exige projeto de longa duração. Impõe seriedade na 

leitura da realidade vigente. Leitura referenciada ao “dever ser” institucional. O uso utilitário de 

medidas restauradoras da qualidade perdida ou pretendida resolve em parte a situação.  

O processo de reflexão, desencadeado pela avaliação, tem como consequência levar a 

Instituição a assumir a responsabilidade efetiva da gestão política e da gestão acadêmica e 

científica da instituição. Quando a instituição se conhece e reflete sobre si própria, ela está 

tomando o seu destino nas próprias mãos. Não está deixando que a rotina, as pressões externas 

ou as políticas governamentais determinem as suas prioridades e o seu cotidiano. O 

autoconhecimento visa o aperfeiçoamento, a melhoria da qualidade do funcionamento da 
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instituição, de suas atividades, das ações desenvolvidas por todos os sujeitos, em todos os 

processos de ensino, de extensão e de gestão. 

visto no seu sentido amplo e global, melhorando assim a qualidade das atividades da 

Instituição, em seu conjunto, é a finalidade primordial do processo de avaliação.  

1.3. Eixos e Dimensões utilizados no Processo de Avaliação Institucional  

As 10 dimensões determinadas pelo art. 3º da Lei do SINAES foram agrupadas por 

afinidade em cinco eixos, a saber:  

a) Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional  

 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação;  

 Processo de autoavaliação institucional;  

 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica;  

 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos 

resultados;  

 Relatórios de autoavaliação.  

b) Eixo 2 - Desenvolvimento Institucional  

 Missão, objetivos, metas e valores institucionais;  

 PDI, planejamento didático-instrucional e política de ensino de graduação e de pós-

graduação;  

 PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica 

e de desenvolvimento artístico e cultural;  

 PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e 

ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade 

étnico-racial;  

 PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico e à 

responsabilidade social;  

 Estudo para implantação de polos EAD. 

c) Eixo 3 - Políticas Acadêmicas  

 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de graduação  

 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-

graduação lato sensu;  

 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-

graduação stricto sensu;  

 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a pesquisa ou 

iniciação científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural;  

 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão;  

 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica 

Docente;  

 Política institucional de acompanhamento dos egressos;  

 Política institucional para internacionalização;  

 Comunicação da IES com a comunidade externa;  

 Comunicação da IES com a comunidade interna;  
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 Política de atendimento aos discentes;  

 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à participação em 

eventos (graduação e pós-graduação).  

d) Eixo 4 - Políticas de Gestão  

 Titulação do corpo docente;  

 Política de capacitação docente e formação continuada;  

 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo;  

 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores presenciais 

e a distância;  

 Processos de gestão institucional;  

 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático;  

 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento institucional;  

 Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna.  

e) Eixo 5 – Infraestrutura  

 Instalações administrativas;  

 Salas de aula;  

 Auditórios;  

 Sala de professores;  

 Espaços para atendimento aos discentes;  

 Espaços de convivência e de alimentação;  

 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física;  

 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA;  

 Bibliotecas: infraestrutura;  

 Bibliotecas: plano de atualização do acervo;  

 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente;  

 Instalações sanitárias;  

 Estrutura dos polos EAD;  

 Infraestrutura tecnológica;  

 Infraestrutura de execução e suporte;  

 Plano de expansão e atualização de equipamentos;  

 Recursos de tecnologias de informação e comunicação;  

 Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.  

1.4. Formas de Participação dos Grupos Envolvidos  

Os processos avaliativos devem constituir, em primeiro lugar, instrumentos importantes 

de gestão universitária capazes de indicar caminhos e rever processos. Mais que medir índices de 

crítica e satisfação a Avaliação Institucional está comprometida com a real reflexão sobre todos 

os processos e procedimentos.  

A avaliação institucional constitui um forte instrumento de melhoria da qualidade de 

ensino. Ela deve ser participativa, coletiva, livre de ameaças, ter a capacidade de análises não 

comprometidas e envolver toda a comunidade acadêmica que deve participar respondendo 

questionários, criticando os procedimentos em andamento, discutindo em grupo os problemas de 
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ensino e sugerindo ações que provoquem a melhoria da qualidade da Instituição como um todo. 

A avaliação deve ser essencialmente educativa, portanto formativa, sem que para isso deixe de 

utilizar instrumentos e procedimentos de acompanhamento do processo e dos produtos.  

A Avaliação Institucional é uma prática instituída no UNILUS, que acompanha 

criteriosamente o desenvolvimento de suas atividades. Essa proposta de avaliação está 

comprometida com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e com o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), estando direcionada para:  

1) a melhoria da qualidade do ensino, da extensão e da gestão institucional;  

2) para a orientação da expansão da oferta de seus cursos;  

3) para afirmação da identidade institucional;  

4) contribuir para a comunidade na qual está inserida considerando especialmente 

ações de responsabilidade social, levando em conta todas as variáveis que estejam 

relacionadas com o bom andamento desta Instituição.  

A noção de qualidade está presente em cada passo planejado pela Instituição que busca a 

eficiência de todos os processos educacionais e administrativos. É dentro desse contexto que se 

institui a Comissão Própria de e da análise de dados contendo resultados tanto dos aspectos 

operacionais como acadêmicos dos diversos cursos. Esses componentes incluem a parte 

administrativa e as relações com a comunidade em que a Instituição está inserida.  

Os processos avaliativos precisam construir a globalidade e a integração entre o sujeito e 

o objeto. A redução do fenômeno complexo e multidimensional da avaliação a um só ou poucos 

aspectos, sem articulação, traz o risco de resumir o processo a um desses instrumentos dedicados 

a medir e comparar, o que pode comprometer os resultados de desfigurar objetivos, portanto o 

aspecto da globalidade deve ser enfatizado sob pena de perder-se o entendimento 

multidimensional e polissêmico.  

A Avaliação Institucional deve organizar os diversos instrumentos avaliativos de acordo 

com o princípio da integração. A proposta é de uma avaliação constituída basicamente no processo 

de autoavaliação, visando principalmente o autoconhecimento institucional.  

Tabela 41 – Fluxo do Processo 

Responsável Etapas Ações Estratégias 

CPA Preparação 
Sensibilizar para autoavaliação, 
sedimentar a cultura. 

Reunião Pedagógica. 
Recepção dos alunos e 
divulgação para os novos. 
Seminários/ 

Comunidade Acadêmica 

CPA Diagnóstico 

Sondagem do ambiente interno: 
▪ Planejamento; 
▪ Elaboração de 

instrumentos; 
▪ Coleta de Dados; 
▪ Análise de dados; 
▪ Elaboração do relatório; 
▪ Elaboração do diagnóstico 

da Instituição 

Reuniões setoriais, para 
divulgação e orientação de 
preenchimento de 
instrumentos de coleta. 

CPA 
Colegiados do 

curso 
Órgãos 

Administrativos 

Autoavaliação 
Conscientização 
setorial 

Análise e discussão do relatório 
por setor; 
Levantamento dos pontos 
fortes e fracos; 

Reuniões, debates, atividades 
que levem à reflexão e 
análise dos dados. 
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Responsável Etapas Ações Estratégias 
Docentes, 

discentes e 
Funcionários. 

Construção de quadros 
comparativos de desempenho; 
Elaboração de propostas: 
medidas corretivas / 
saneadoras 
exploração dos pontos fortes. 

CPA Síntese Global 

Avaliação e Integração de 
propostas; 
Elaboração do relatório final; 
Divulgação / discussão interna. 

Painéis, sites. 

CPA 
Direção Órgãos/ 

Colegiados Órgãos 
administrativos 

Implementação 

Estabelecer metas de ação; 
Orçamento para viabilizar as 
metas estabelecidas; 
Alocar recursos. 

Escrituração do Plano. 

CPA 
Publicação / 
difusão 

Publicação do relatório final 
Painéis, sites, reuniões com 
os colegiados. 

CPA Reavaliação 

Releitura da realidade; 
Avaliar medidas de correção ou 
aperfeiçoamento; propor 
alternativas. 

Reunião com a equipe do 
CONAES e alinhamento. 

1.5. Formas de utilização dos Resultados Obtidos  

A partir da sensibilização e da conscientização de todos os segmentos acadêmicos, a IES, 

cuja marca e perfil se consolidará na comunidade, pretende com a avaliação, implementar em 

caráter permanente, condições capazes de conduzir a revisões periódicas e dinâmicas em sua 

atuação e à reflexão e ao redimensionamento constante de seus objetivos institucionais no 

contexto do SINAES. Neste sentido, o UNILUS considerará os resultados das avaliações em sua 

tomada de decisões, sendo este processo utilizado como ferramenta de gestão.  

Dentro deste entendimento, a proposta de avaliação institucional interna vem elencar os 

indicadores capazes de estabelecer metas e prioridades, de revisar a política educacional adotada 

em face da realidade regional, estadual e nacional, reavaliando a qualidade dos resultados obtidos 

em função dos objetivos propostos pela IES, mediante o aprimoramento dos projetos pedagógicos 

dos cursos e programas, visando à melhoria do ensino-aprendizagem.  

Por tudo isso, o processo de avaliação a ser instituído enseja a contínua reciclagem do 

projeto pedagógico institucional, permitindo a correção de rotas, reordenando, consolidando e 

reformulando suas estratégias e formas de atuação. 

O sistema de Avaliação da IES adota um modelo de avaliação que leva em consideração:  

 A autoavaliação, realizada pela própria Instituição;  

 As avaliações externas, realizadas pelo INEP e, também, promovidas pela própria 

Instituição por meio de especialistas de outras IES;  

 As avaliações de cursos, realizadas pelo INEP;  

 Os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, 

realizado pelo INEP;  

 A análise global dos indicadores e desempenhos.  

O Programa de Avaliação Institucional considera as funções formativa e somativa de 

fundamental importância no processo de avaliação.  
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A IES adota os resultados aferidos na Avaliação Institucional para elaborar o programa de 

capacitação e qualificação dos seus docentes e técnicos administrativos, em busca do 

aprimoramento contínuo no tocante às funções didático-pedagógicas e de gestão.  

Com os resultados da autoavaliação, será possível traçar um panorama da qualidade dos 

cursos oferecidos pela Instituição, bem como analisar se sua missão está de fato se realizando, 

visando a tomar decisões, tendo em vista o aperfeiçoamento da Instituição como um todo.  

Partimos do pressuposto de que a avaliação é uma leitura orientada da realidade, segundo 

critérios preestabelecidos, de acordo com nossos padrões de qualidade. Dessa forma, acreditamos 

que a finalidade última da avaliação não seja classificar, nem tão pouco selecionar e excluir, mas 

que os resultados possam ser analisados a fim de que sejam propostos caminhos, metas, 

estratégias que vão ao encontro de nossas intenções educativas e responsabilidades sociais.  

Nossa proposição de autoavaliação se justifica e se transforma em uma necessidade por 

ser um direito da população, distinguindo-se, assim, da proposição de um estado avaliador. De 

modo que, não interessa apenas ao Estado, mas muito mais à população e, para tanto, deve se 

constituir em compromisso da Instituição e dos intelectuais que a compõem, ultrapassar a crítica 

e construir uma avaliação concernente com os ideais de uma sociedade justa e democrática. Neste 

sentido, avaliação identifica um cenário aferindo qualidade.  

A autoavaliação institucional do UNILUS destina-se a avaliar as funções do ensino, da 

extensão e da gestão, enfocando os processos pedagógicos, científicos, sociais, técnicos e 

administrativos que se estabelecem por meio das relações sociais constitutivas da dinâmica da 

vida institucional. O que se pretende é analisar a coerência entre o que a Instituição faz e o que se 

propõe a fazer por meio da sua missão (compromissos, vocação, inserção regional e nacional) e 

finalidades.  

A autoavaliação institucional, realizada de forma permanente e com resultados a serem 

apresentados a cada três anos avalia todos os aspectos que giram em torno desses eixos: o ensino, 

a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo 

docente, as instalações e várias outras categorias e conjunto de indicadores. As informações 

obtidas com esta modalidade avaliativa são utilizadas pelo UNILUS para orientação da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social; para orientar suas políticas acadêmica e de gestão 

e para desvelar à realidade dos cursos e da própria IES.  

Na prática, a avaliação ganha uma forma de ciclo de tal maneira que os resultados 

alcançados com a avaliação da aprendizagem, a avaliação de curso e a avaliação institucional de 

caráter interno e de caráter externo, somadas à meta-avaliação permitem a formulação de 

diagnósticos confiáveis e um aperfeiçoamento constante do PDI e dos Projetos Pedagógicos dos 

cursos oferecidos.  

A avaliação da aprendizagem, por exemplo, coloca à disposição um conjunto de 

procedimentos formalmente estabelecidos e incorporados pelos discentes e docentes. A Avaliação 

Institucional Interna possui um instrumento de coleta de materiais e de ensaios que permite seu 

aperfeiçoamento na direção da conquista de maiores níveis de aprofundamento e ampliação. Por 

isso, há expectativas de que o material resultante desta avaliação permita à comunidade 

acadêmica uma visão de conjunto segura da Instituição, da gestão, dos processos, das ações 

administrativas e pedagógicas e dos resultados conquistados. O Plano de Avaliação Institucional 

Externa será igualmente elaborado na forma de projeto capaz de reunir os objetivos, os 

procedimentos técnicos/metodológicos, os agentes envolvidos, os resultados esperados e as 
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ações resultantes. A meta-avaliação deverá ser praticada como uma forma de aperfeiçoar todo o 

processo de avaliação existente na Instituição. Dessa forma, busca-se um aperfeiçoamento 

contínuo do discurso e das ações que traduzem a preocupação com a qualidade educacional. 
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X. PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 

 saúde financeira da Fundação Lusíada, mantenedora do Centro Universitário 

Lusíada assegura o funcionamento, a manutenção e, sobretudo, a expansão do 

UNILUS, tanto no plano de infraestrutura, organização como no plano acadêmico. 

Com isso, a sua sustentabilidade financeira apresentou adequada coerência com seu PDI e as 

diretrizes dos Conselhos Superiores da instituição. Com base no Plano Orçamentário e a política 

institucional financeira, faz investimentos importantes na construção de novas unidades, 

reformas, manutenção e compra de equipamentos para laboratórios e de tecnologia da 

informação, ampliação do acervo, além de mobiliário para as áreas acadêmica e administrativa. 

Pode-se verificar que o UNILUS tem avançado no alcance dos objetivos institucionais, dentre os 

quais se destacam a gestão competente dos recursos orçamentários de modo que se possa 

assegurar o cumprimento da sua missão e o seu compromisso social. A atual situação financeira 

da Instituição não representa risco para a consecução dos objetivos e da missão pelos quais ela se 

orienta. 

A Instituição possui planejamento orçamentário permitindo equilíbrio financeiro entre a 

receita e despesas para sua manutenção e implementação de uma política de expansão do ensino 

superior, sendo as mensalidades, a única fonte de receita da Instituição que mantêm todos os 

investimentos citados, sempre levando em consideração sua responsabilidade social, tendo entre 

seus princípios a ampliação da oferta de educação superior aos jovens da região. Com a anuência 

dos Conselhos Superiores esta expansão acadêmica tem sido acompanhada de adequados 

investimentos em obras de construção, ampliação, reforma e manutenção de unidades 

universitárias, além da aquisição de equipamentos específicos para o ensino da graduação, 

capacitação docente e técnico-administrativo, ampliação do acervo, laboratórios e equipamentos, 

o que certamente resulta em um aumento de qualidade na formação dos estudantes. 

No âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, o UNILUS conduz o processo de 

formulação, implementação, acompanhamento e avaliação de suas políticas em articulação com a 

Vice-Reitoria, Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, Coordenadores de Cursos e 

NDEs. Para o financiamento institucional e aplicação de recursos direcionados aos programas de 

ensino, pesquisa e extensão o UNILUS tem como referência os recursos orçamentários descritos 

nos documentos oficiais. No contexto de sustentabilidade financeira/programas de ensino, 

pesquisa e extensão, vale destacar que o UNILUS tem realizado reconhecido e importante esforço 

A 
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de expansão nos últimos anos, como a criação do NEA e investimento no Laboratório de Biologia 

Molecular. No plano institucional, observa-se que os resultados dessa política são satisfatórios, 

tendo em vista o bom nível de investimentos existentes em infraestrutura, aquisição e 

manutenção dos equipamentos e seu espaço físico. 

1.1. Política financeira e orçamentária 

A Mantenedora tem como política estabelecer e tornar viável o planejamento financeiro, 

para que os recursos econômicos sejam os mínimos necessários, mas suficientes, para a 

sustentabilidade financeira da Instituição, incluindo a captação e alocação de recursos e a 

realização dos objetivos propostos desde a implantação do UNILUS. 

As diretrizes que abrangem o patrimônio administrado pela Instituição, a administração 

de pessoal e os projetos de desenvolvimento são: 

 definir claramente os custos para a implementação de novos cursos e manutenção 

da Instituição; 

 analisar a viabilidade financeira e a adequação às políticas e diretrizes 

institucionais de planos, programas e projetos educacionais de cada curso;  

 controlar a aquisição de bens patrimoniais otimizando e racionalizando a utilização 

dos bens existentes, evitando duplicações; 

 definir as fontes dos recursos necessários; 

 prever a alocação, distribuição e utilização dos recursos financeiros;  

 instituir um processo na elaboração do orçamento participativo, compatível com as 

finalidades do Centro Universitário Lusíada; 

 realizar inventários e regulamentar a depreciação de equipamentos; 

 desenvolver parcerias entre a Instituição e a comunidade empresarial para 

conseguir meios financeiros adicionais; 

 criar mecanismos para garantir a participação regular dos docentes, discentes e 

pessoal administrativo em eventos científicos e técnico-profissionais relevantes, 

criando um fundo de apoio; 

 tornar extensível a atribuição de bolsas de estudo a discentes, docentes e 

funcionários em formação;  

 apresentar política direcionada à aplicação de recursos para programas de ensino, 

pesquisa e extensão; 

 apresentar suporte financeiro para a política de formação continuada do corpo 

docente e do corpo técnico-administrativo; 

 apresentar política direcionada ao espaço físico visando à atualização e adequação 

das instalações no atendimento às demandas do UNILUS; 

 vincular a política orçamentária às metas e demais políticas institucionais; 

 realizar a análise de custo-benefício e de custo-efetividade; 

 tratar cada unidade de serviço como o conjunto de uma ou mais unidades de 

Negócio, entendendo-se como unidade de negócio um curso ou um setor que tenha, 

no mínimo, receitas e despesas próprias e apresente um resultado operacional; 

 buscar a auto sustentabilidade econômico-financeira em cada unidade de serviço; 
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 organizar todos os bens móveis e imóveis da Instituição de forma racional, 

catalogando, codificando, avaliando e inserindo todo o patrimônio no sistema de 

gestão; 

 providenciar a documentação que garanta o uso, posse e domínio dos bens 

patrimoniais da Instituição, conforme prevê legislação pertinente; 

 sistematizar o acompanhamento do desempenho de cada unidade por meio dos 

registros contábeis disponíveis para os gestores da Instituição; 

 atingir uma inadimplência máxima de um dígito, uma vez que todos os 

compromissos da Instituição são honrados pelos valores auferidos das anuidades 

e serviços prestados, os quais deverão ser cobrados em dia, evitando a 

inadimplência; 

 viabilizar a operação de cada Unidade numa situação igual ou superior ao seu Ponto 

de Equilíbrio Econômico Total (PEET), que é aquele em que a receita auferida cobre 

todas as despesas operacionais, a depreciação de imóveis, móveis e equipamentos 

e remunera o capital para reinvestimentos, nos níveis estabelecidos pela 

mantenedora para a mantida; 

 melhorar o controle do sistema de custos; 

 realizar o rateio de todos os custos gerais da Instituição de forma automática, com 

base na receita de cada unidade de serviço. Os custos específicos são apropriados 

diretamente à Unidade geradora do fato; 

 desenvolver a mentalidade de comprometimento com os resultados; 

 buscar financiamentos por meio de avançados sistemas de engenharia financeira. 

1.2. Estratégia de gestão econômico-financeira 

A Mantenedora adota como estratégias de gestão econômico-financeira a promoção de 

adequadas condições de funcionamento das atividades da Mantida, prioritariamente aquelas que 

dizem respeito ao ensino colocando à disposição os bens imóveis, móveis e equipamentos 

necessários e assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio. 

Com o objetivo de viabilizar as ações acadêmicas, a Instituição elaborou o planejamento 

econômico-financeiro a partir dos seguintes indicadores: levantamento dos custos operacionais e 

dos investimentos necessários ao cumprimento do plano de expansão, melhoria e consolidação 

dos cursos de graduação e programas de pós-graduação, das atividades de pesquisa/iniciação 

científica e extensão, com ênfase para os seguintes aspectos: 

 Contratação e capacitação dos recursos humanos (professores e pessoal não-

docente), além da estruturação de um plano de carreira para todos os 

colaboradores. 

 Ampliação e melhoria do acervo da biblioteca. 

 Ampliação e atualização tecnológica de equipamentos e aparelhos para os 

laboratórios e serviços técnicos, sobretudo, recursos de computação e informática. 

 Ampliação reforma e readaptação da infra-estrutura física e de apoio. 

 Implementação e consolidação do processo de avaliação institucional. 

 Contínua adequação da infra-estrutura física aos requisitos de acessibilidade a 

pessoas portadoras de necessidades especiais. 
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1.2.1. Previsão orçamentária e cronograma de execução 

A previsão orçamentária para os próximos cinco anos foi projetada com base na receita 

principal, constituída pelas mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação. Nesta 

previsão orçamentária foram contemplados os percentuais de despesas com investimentos em 

infraestrutura física, biblioteca, laboratórios e equipamentos, pessoal docente e técnico 

administrativo, entre outros.  
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XI. APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PDI 

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 do UNILUS foi aprovado 

em Reunião do Conselho de Administração Superior - CSA, no dia 29 de janeiro de 2019, tendo 

sua atualização também aprovada pelo mesmo órgão em 28 junho de 2021. 

A elaboração e aprovação do PDI compreenderam os seguintes eventos: 

 Nomeação da Comissão para atualização e de acompanhamento do PDI. 

 Análise dos Relatórios de autoavaliação institucional e demais relatórios de 

avaliação externa e de curso.  

 Demandas para elaboração das metas estratégicas com todos os setores do UNILUS.  

 Validação da proposta de atulização do PDI junto à Reitoria em março/2021.  

 Aprovação da atualização do PDI em sessão em Reunião do Conselho de 

Administração Superior – CSA de 28 junho de 2021. 

O presente documento será disponibilizado em versão on-line  no site da instituição. 
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